
Vispārējs raksturojums Latvijas Republikas 2003.gada pārskatam par valsts budžeta izpildi un 
par pašvaldību budžetiem 

 
Vispārējā raksturojuma mērķis ir sniegt nepieciešamo papildu informāciju par Latvijas Republikas 
2003.gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem struktūru un  izmaiņām 
2003.gadā.  
 
Pārskata struktūra 
 
Latvijas Republikas 2003.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem sastāv 
no trīs sējumiem.  
 
Pārskata 1.sējumā iekļauts pārskats par valsts konsolidētā kopbudžeta izpildi 2003.gadā, valsts un 
pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums 2003.gadā ar pielikumiem un valsts 
budžeta finanšu bilance ar pielikumiem. 1.sējumā ietvertais 2003.gada konsolidētā kopbudžeta izpildes 
pārskats veidots, konsolidējot Valsts un pašvaldību budžeta izpildes pārskatus.  
 
Pārskata 2.sējums ietver valsts konsolidētā budžeta izpildi atbilstoši struktūrai, kas noteikta likumā 
“Par valsts budžetu 2003.gadam”. 
 
 Pārskata 3.sējums ietver pašvaldību konsolidētā budžeta izpildi. 
 
Strukturālās izmaiņas  

 
2003.gada laikā ir notikušas vairākas strukturālās izmaiņas ministriju, centrālo iestāžu padotībā esošo 
iestāžu tīklā un pašvaldībās, kas ietekmē darījumu klasifikāciju šajos pārskatos. 
 
2003.gadā, īstenojot valsts politiku tūrisma, būvniecības, vietējo teritoriju plānošanas un mājokļu 
attīstības jomā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Finanšu ministrijas 
funkcijas pārdalītas un nodotas Ekonomikas ministrijai un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijai.  
 
Ekonomikas ministrijai nodotas tūrisma politikas izstrādes un īstenošanas funkcija un būvniecības 
politikas izstrādes un īstenošanas funkcija.  
 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai nodotas vietējo pašvaldību teritoriju plānošanas 
politikas izstrādes un īstenošanas funkcija un mājokļu attīstības politikas izstrādes un īstenošanas 
funkcija. 
  
2003.gadā, īstenojot valsts reģionālo politiku teritoriju plānošanas un pašvaldību darbības 
nodrošināšanas un attīstības jomā, izveidota Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, 
reorganizējot Reģionālās politikas un plānošanas pārvaldi un Pašvaldību lietu pārvaldi.  
 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai 2003.gadā padotībā nodota valsts aģentūra 
Mājokļu aģentūra un Finanšu ministrijas Tehniskā vienība, likvidēta ministrijas pārziņā esošā 
bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Teritorijas attīstības plānošanas 
centrs”. 
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Ekonomikas ministrijai 2003.gadā, realizējot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
finansējuma pārdali, padotībā nodota Latvijas Tūrisma attīstības aģentūra un Valsts Būvinspekcija.  
 
2003.gadā reorganizēta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un izveidota Vides 
ministrija, pārņemot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas funkcijas, tiesības un 
saistības atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei. 
 
2003.gadā, īstenojot valsts politiku veselības aprūpes un sabiedrības veselības kvalitātes jomās, 
notikusi Labklājības ministrijas reorganizācija un izveidota Veselības ministrija. Veselības 
ministrija ir Labklājības ministrijas tiesību un saistību pārņēmēja atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajai kompetencei. 
 
Valsts ģimenes veselības centra reorganizācijas rezultātā tā funkcijas nodotas Veselības ministrijai un 
bezpeļņas organizācijai valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības veicināšanas centrs”. 
 
2003.gadā likvidēts Labklājības ministrijas padotībā esošais bērnu bāreņu aprūpes centrs 
“Inčukalns”, reorganizēta Labklājības ministrijas pārziņā esošā bezpeļņas organizācija valsts akciju 
sabiedrība Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. 
 
2003.gadā, īstenojot valsts politiku bērnu un ģimenes, kā arī bērnu tiesību aizsardzības jomās, izveidots 
Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariāts, reorganizējot Valsts bērna tiesību 
aizsardzības centru. 
 
2003.gadā, īstenojot valsts politiku sabiedrības integrācijas, mazākumtautību tiesību, pilsoniskās 
sabiedrības attīstības veicināšanas jomā, izveidots Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības 
integrācijas lietās sekretariāts. 
 
2003.gadā, nodrošinot valsts pārvaldes reformas koordinētu vadību un tās institucionālo struktūru, 
reorganizēts Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāts. Sekretariāta funkciju, 
tiesību un saistību pārņemšanu attiecībā uz pašvaldību lietām nodrošina Īpašu uzdevumu ministrs 
reģionālās attīstības un pašvaldību lietās. Sekretariāta funkciju, tiesību un saistību pārņēmēja 
attiecībā uz valsts pārvaldes reformas koordināciju ir Valsts kanceleja. 
 
2003.gadā Valsts kancelejas pārraudzībā nodota Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās 
pārraudzībā esošā Valsts administrācijas skola un Eiropas integrācijas biroja pakļautībā esošais 
Tulkošanas un terminoloģijas centrs. 
 
2003.gadā Valsts kancelejā Ministru prezidenta pakļautībā nodota Īpašu uzdevumu ministra valsts 
reformu lietās pārraudzībā esošā Valsts civildienesta pārvalde.    
 
2003.gadā, nodrošinot Latvijas darbību Eiropas Savienības dalībvalsts statusā, reorganizēts Valsts 
kancelejā Ministru prezidenta pakļautībā esošais Eiropas integrācijas birojs, nododot tā funkcijas, 
tiesības un saistības Finanšu ministrijai attiecībā uz Eiropas Savienības tiesību pārņemšanas 
koordināciju un kontroli, Valsts kancelejai attiecībā uz sabiedrības informēšanas koordinēšanu valsts 
pārvaldes jautājumos, kas saistīti ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā. Valsts kancelejā Ministru 
prezidenta tiešā pakļautībā 2003.gadā izveidots Eiropas lietu birojs. 
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2003.gadā padotības maiņas un funkciju pārdales rezultātā no Finanšu ministrijas struktūras ir 
izslēgtas BO VSIA “Reģionu attīstība”, Tehniskā vienība un Reģionālās politikas un plānošanas 
pārvalde, reorganizēta Centrālā finanšu un kontraktu vienība.  
  
2003.gadā Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā iekļauta izveidotā valsts aģentūra “Valsts 
valodas aģentūra”, reorganizācijas rezultātā izveidota Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skola, savukārt 
reorganizācijas rezultātā izslēgts Valsts bērna tiesību aizsardzības centrs un likvidēta mācību un 
pāraudzināšanas iestāde “Pilcene”. 
 
2003.gadā Tieslietu ministrijas pārraudzībā esošais Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 
nodots Valsts kancelejā Ministru prezidenta pāraudzībā. Tieslietu ministrijas funkciju pārdales 
rezultātā, nodrošinot bāriņtiesu (pagasttiesu) darba vadību, attiecīgās funkcijas nodotas Īpašu 
uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariātam. 
 
2003.gadā reorganizēti Zemkopības ministrijas Latvijas Meliorācijas un zemkopības muzejs un 
Lauksaimniecības tehnikas muzejs “Kalēji” un izveidots Latvijas Lauksaimniecības muzejs, bezpeļņas 
organizācijas valsts akciju sabiedrība “Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra” funkcijas nodotas 
Lauku atbalsta dienestam.   
  
2003.gadā apvienojošās šādas pašvaldības un izveidojušies novadi: 

Bauskas rajona Iecavas pagasts – Bauskas rajona Iecavas novads; 
Daugavpils rajona Ilūkstes pilsēta, Pilskalnes pagasts, Bebrenes pagasts, Šēderes pagasts – 
Daugavpils rajona Ilūkstes novads; 
Jelgavas rajona Ozolnieku pagasts, Cenu pagasts – Jelgavas rajona Ozolnieku novads; 
Rīgas rajona Siguldas pilsēta, Siguldas pagasts un Cēsu rajona Mores pagasts – Rīgas rajona 
Siguldas novads; 
Ogres rajona Ogres pilsēta, Ogresgala pagasts – Ogres rajona Ogres novads. 
 

Latvijas Republikas pašvaldībās notikušas šādas būtiskākās strukturālās pārmaiņas: 
Aizkraukles rajona Pļaviņu pilsētā “Pļaviņu KSPU” pārveidots par pašvaldību uzņēmumu. 
Aizkraukles rajona Iršu pagastā slēgts pašvaldības dzīvokļu komunālās saimniecības un sadzīves 
pakalpojumu uzņēmums. Aizkraukles rajona Neretas pagastā pašvaldības uzņēmums “Niks” 
reorganizēts par pašvaldības komunālās saimniecības nodaļu. Aizkraukles rajona Valles pagastā 
pašvaldības aģentūra pārveidota par pašvaldības struktūrvienību. Aizkraukles rajona Zalves pagastā 
likvidēts pašvaldības uzņēmums “ZUSU”, pārveidojot par dzīvokļu un komunālās saimniecības nodaļu.    
 
Balvu rajona padome likvidējusi pašvaldības uzņēmumus “Elektrons” un “Latgales koks”. Balvu 
pilsētā likvidēts pašvaldības uzņēmums “Centība”, pašvaldības uzņēmums “Balvu Enerģija” pārveidots 
par akciju sabiedrību “Balvu Enerģija”, darbu uzsākusi pašvaldības aģentūra “Sociālais serviss”, 
apvienojot līdzšinējā Sociālā dienesta un “Dienas Centra” funkcijas.  
 
Bauskas rajona padome reorganizējusi pašvaldības uzņēmumu “Bauskas rajona sporta komplekss 
Jaunība” un izveidota pašvaldības iestāde, uzsākta pašvaldības uzņēmuma “Bauskas rajona 
Kinodirekcija” likvidācija. Bauskas rajona Iecavas pagastā bezpeļņas organizācija medicīnas aprūpes 
uzņēmums “Iecavas pagasta slimnīca” pārveidota par pašvaldības aģentūru “Iecavas veselības un 
sociālās aprūpes centrs”. Bauskas rajona Rundāles pagastā uzņēmums “Rundāles katlu māja” 
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pārveidots par Rundāles pagasta pašvaldības struktūrvienību “Komunālo pakalpojumu dienests”. 
Bauskas rajona Svitenes pagastā reorganizēts pašvaldības uzņēmums “Svitenes komunālais dienests” 
un izveidots uzņēmums SIA “Svitenes ūdens”.    
 
Cēsu pilsētas dome un rajona padome uzsākušas Tūrisma informācijas centra pārveidi par kopēju 
pašvaldību aģentūru “Cēsu Vēstures un Tūrisma aģentūra”. Cēsu rajona Amatas novadā sadarbībā ar 
“Cēsu novada ģimeņu atbalsta centru” izveidota veco ļaužu pansija, iekļaujot pašvaldības sociālās 
palīdzības nodaļas struktūrā.   
 
Daugavpils rajonā likvidēts “Bērnu aprūpes centrs Kalupe”, Kalupes pagastā atvērta vecu cilvēku un 
invalīdu aprūpes kopēja pašvaldību aģentūra “Sociālo pakalpojumu centrs Pīlādzis”. Daugavpils rajona 
Ambeļu pagastā slēgta Ambeļu sākumskola.  
Daugavpils pilsētā veselības aprūpes dienesta sastāvā nodibināta pašvaldības iestāde “Daugavpils 
Sporta medicīnas centrs”. 
 
Dobeles rajona Ukru pagastā slēgta Ukru pamatskola. 
 
Jēkabpils rajonā skolu optimizācijas rezultātā slēgta Variešu pagasta Antūžu sākumskola. Jēkabpils 
rajona Viesītes pilsētā ar lauku teritoriju slēgta Viesītes pamatskola. Likvidēta Jēkabpils pašvaldības 
policija.  
 
Krāslavas rajona padome reorganizējusi pašvaldības bezpeļņas organizāciju “Krāslavas rajona 
slimokase” par Krāslavas rajona pašvaldības aģentūru “Krāslavas rajona slimokase”, likvidēti 
Krāslavas rajona pašvaldības arhitektūras dienests un bezpeļņas organizācija SIA “Krāslavas novada 
tūrisma informācijas centrs”.  
Krāslavas novada dome izveidojusi SIA “Krāslavas slimnīca”, pārņemot Krāslavas rajona padomes 
Krāslavas rajona centrālo slimnīcu, nodibināta SIA “Krāslavas nami”, apvienojot Krāslavas pilsētas 
pašvaldības dzīvokļu saimniecības uzņēmumu un Krāslavas pašvaldības SIA “Krāslavas siltums”, 
likvidēts pašvaldības uzņēmums “Pirts” un SIA “Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs”. 
Krāslavas rajona Dagdas pilsētā izveidota pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”, pārveidojot 
pašvaldības uzņēmumu “Dagdas tirgus”. Reorganizēts Dagdas pilsētas pašpārvaldes dzīvokļu 
komunālās saimniecības uzņēmums, pārveidojot par SIA “Dagdas komunālā saimniecība”. Krāslavas 
rajona Dagdas pilsētā izveidota aģentūra “Attīstības centrs Dagdas Fenikss”. Krāslavas rajona 
Robežnieku pagastā likvidēts pašvaldības uzņēmums “Robežnieki”, pārveidojot par pašvaldības 
komunālo saimniecību.    
 
Kuldīgas rajona Turlavas pagastā pašvaldības uzņēmums “Turlavas kronis” pārveidots par SIA 
“Turlavas kronis”. Kuldīgas rajona Pelču pagasta pašvaldības uzņēmums “Lāse” reorganizēts par SIA 
“Pelču ūdens”. Kuldīgas rajona padome izveidojusi pašvaldības aģentūru “Kurzemes attīstības 
aģentūra”. Kuldīgas pilsētas dome reorganizācijas rezultātā izveidojusi pašvaldības aģentūru “Kuldīgas 
Kultūras centrs”, SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” un SIA “Kuldīgas ūdens”. Kuldīgas rajona 
Skrundas pilsētā ar lauku teritoriju izveidots pašvaldības uzņēmums “Skrundas komunālā saimniecība”.   
 
Liepājas pilsētā bezdarba problēmu risināšanai izveidota pašvaldības aģentūra “Nodarbinātības 
projekti”. Liepājas rajona Aizputes pilsētā bezpeļņas organizācija pašvaldības uzņēmums “Aizputes 
pilsētas namu pārvalde” pārveidota par SIA “Aizputes Nami”. Liepājas rajona Pāvilostas pilsētā 
pašvaldības uzņēmums “Komunālais uzņēmums” pārveidots par aģentūru. Liepājas rajona Priekules 
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pilsētā divi komunālie pašvaldības uzņēmumi reorganizēti par SIA “Priekules pakalpojumi” un SIA 
“Priekules nami”. Liepājas rajona Bārtas pagastā likvidēta ambulance, savukārt Kalvenes pagastā 
likvidēta aptieka. Liepājas rajona Dunikas pagastā pašvaldības uzņēmums pārveidots par aģentūru 
“Dunikas ambulance”. Liepājas rajona Kalētu pagastā izveidots pašvaldības uzņēmums “Dienas 
aprūpes centrs”. Liepājas rajona Virgas pagastā nodibināta Paplakas bibliotēka.  
 
Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētā, reorganizējot pašvaldības uzņēmumu “Salacgrīvas pilsētas 
komunālās un dzīvokļu saimniecības uzņēmums”, izveidota pašvaldības aģentūra “Salacgrīvas 
komunālie pakalpojumi”, izveidota aģentūra “Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs”, 
reorganizējot pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu “Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs”. 
Limbažu rajona Staiceles pilsētā nodibināts Staiceles Lībiešu novada interešu izglītības centrs 
“Krustpunkti” un nodibināts Vidzemes jaunatnes futbola centrs “Staicele”. Limbažu rajona Limbažu 
pagastā slēgta Lādes pamatskola un reorganizēta Ozolaines sākumskola par pirmsskolas izglītības 
iestādi.  
 
Ludzas pilsētā reorganizēti pašvaldības uzņēmums “Ludzas pilsētas domes namu pārvalde”, 
pašvaldības uzņēmums ”Komunālo uzņēmumu kombināts”, Ludzas pilsētas domes enerģētikas 
departaments, Labiekārtošanas un apzaļumošanas nodaļa, pārveidojot par SIA “Ludzas 
apsaimniekotājs”. Ludzas rajona Zilupes novada Zilupes pilsētas pašvaldības dzīvokļu un komunālā 
bezpeļņas organizācija reorganizēta par statūtsabiedrību SIA “ZilupesLTD”. Ludzas rajona Ciblas 
novadā likvidēts pašvaldības uzņēmums “Saltupe” un uzsākta  pašvaldības uzņēmuma “Pret kalnu” 
likvidācija. Ludzas rajona Lauderu pagastā reorganizēts pašvaldības uzņēmums “Bidrija” par SIA 
“Bidrija”. Ludzas rajona Blontu pagastā saskaņā ar Latgales apgabaltiesas lēmumu pabeigta bankrota 
procedūra pašvaldības PBU “Siltums – BP”. Ludzas rajona Rundēnu pagastā pārņemts pašvaldības 
bilancē  pašvaldības uzņēmums “Spožā oglīte”. 
 
Madonas rajona Sausnējas pagastā nodibināts uzņēmums “Sociālais serviss”. Madonas rajona 
Cesvaines pilsēta pārņēmusi īpašumā bezpeļņas organizāciju Cesvaines pašvaldības uzņēmumu 
“Cesvaines veselības un sociālās aprūpes centrs”, izveidojot iestādi “Cesvaines veselības un aprūpes 
centrs”. Madonas pilsētā reorganizēta Madonas pilsētas ģimnāzija. Madonas rajona Mārcienas pagastā 
nodibināts uzņēmums “Mārcienas pagasta siltumapgāde”. 
 
Ogres rajona Jumpravas pagastā izveidota pašvaldības aģentūra “Jumpravas pašvaldības aģentūra”. 
Ogres rajona Lauberes pagastā reorganizēts pašvaldības uzņēmums “Sarma” un izveidota komunālo 
pakalpojumu iestāde “Sarma”. Ogres rajona Madlienas pagastā reorganizēts pašvaldības uzņēmums 
“ABZA” un izveidota pašvaldības komunālo pakalpojumu iestāde “ABZA”. Ogres rajona Mazozolu 
pagastā reorganizēts pašvaldības uzņēmums “Līči” un izveidots “Komunālais uzņēmums”. Ogres 
rajona Suntažu pagastā reorganizēts pašvaldības uzņēmums “Rosme” un izveidota pašvaldības aģentūra 
“Rosme”.  
Ogres pilsētā reorganizēts pašvaldības uzņēmums “Ogres kultūras nams” un izveidota pašvaldības 
aģentūra “Ogres kultūras centrs”, Ogres pilsētā reorganizēts pašvaldības uzņēmums bezpeļņas 
organizācija “Medicīnas aprūpes doktorāts Dziednīca” un izveidota Ogres novada pašvaldības aģentūra 
“Dziednīca”.  
Ogres novada pārskatā iekļautas pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”, Ogresgala bāriņtiesa, 
Ogresgala dzimtsarakstu nodaļa, Ciemupes tautas bibliotēka, Ogresgala tautas bibliotēka.   
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Preiļu novada dome, reorganizējot Preiļu mūzikas skolu, izveidojusi Preiļu Mūzikas un mākslas skolu. 
 
Rēzeknes rajonā Viļānu pilsētā nodibināts novada pētniecības muzejs. Rēzeknes pilsētas izglītības 
pārvaldei pievienotas 1.Rēzeknes vidusskola, 2.Rēzeknes vidusskola, 5.Rēzeknes vidusskola un 
6.Rēzeknes vidusskola. 
 
Rīgas rajona Olaines pilsētas dome izveidojusi pašvaldības aģentūru “Olaines sociālais dienests”, 
reorganizējot Olaines pilsētas pašvaldības bezpeļņas organizāciju SIA “Olaines sociālais dienests”. 
Olaines pilsētas pašvaldības uzņēmums “Omus” reorganizēts par SIA “Olaines municipālais serviss”, 
izveidots Olaines vēstures un mākslas muzejs, pašvaldības uzņēmumam “Olaines nami” iesniegta 
maksātnespēja Rīgas apgabaltiesā. 
Rīgas rajona Siguldas novada domē pieņemts konceptuāls lēmums par PBU “Siguldas siltums” 
nodošanu koncesijā. Rīgas rajona Siguldas novada domes pašvaldības uzņēmums “Saltavots” 
pārreģistrēts par SIA “Saltavots”. Rīgas rajona Siguldas novada dome, akciju sabiedrība “Vaania” 
(Igaunija) un SIA”Vaania” (Igaunija) noslēgusi trīspusēju koncesijas līgumu par SIA “Jumis” 
nodošanu koncesijā uz 30 gadiem. 
Rīgas rajona Carnikavas pagasta padome reorganizējusi PBU “Carnikavas ambulance, izveidojot 
pašvaldības aģentūru “Carnikavas ambulance”. 
Rīgas rajona Inčukalna pagasta padomē izveidots pašvaldības uzņēmums “Inčukalna sporta 
komplekss”, pabeigta maksātnespējīgā uzņēmuma “Komunālās saimniecības uzņēmums“ bankrota 
procedūra. 
Rīgas rajona Mālpils pagasta padome no Rīgas rajona padomes pārņēmusi Veselības centru “Mālpils” 
un izveidjusi PBU “Mālpils sociālās aprūpes centrs”. 
Rīgas rajona Ropažu pagasta padome izveidojusi pašvaldības SIA “Ciemats”, reorganizējot bezpeļņas 
organizāciju pašvaldības uzņēmumu “Ciemats”. 
Rīgas rajona Sējas pagasta padome reorganizējusi pašvaldības uzņēmumu “Lojasciems” un pašvaldības 
uzņēmumu “Pabaži” par pašvaldības aģentūru “Loja-Pabaži”. 
  
Saldus pilsētā reorganizēts pašvaldības uzņēmums “Komunālo uzņēmumu kombināts”, pārveidojot par 
pašvaldības SIA “Saldus komunālserviss”, “Saldus siltums” reorganizēts par pašvaldības SIA “Saldus 
siltums”, “Namu pārvalde” reorganizēta par pašvaldības SIA “Saldus namu pārvalde”, “Saldus tirgus” 
reorganizēts par pašvaldības SIA “Saldus tirgus”. Saldus pilsētas domes Sociālais dienests pārveidots 
par pašvaldības iestādi Sociālais dienests, likvidēti SIA “Sporta centrs Vārpa” un bezpeļņas 
organizācija SIA “Saldus uzņēmējdarbības atbalsts centrs”. Saldus rajona Brocēnu novada pašvaldība 
nodibinājusi pašvaldības uzņēmumu kapitālsabiedrību “Brocēnu ceļš”.  
 
Talsu rajona Sabiles novada Komunālā namu pārvalde pārveidota par Sabiles novada pašvaldības 
aģentūru “Sabile”. Talsu rajona padomes pašvaldības uzņēmums bezpeļņas organizācija “Talsu rajona 
tūrisma informācijas centrs” pārveidots par Talsu rajona pašvaldības aģentūru “Talsu rajona tūrisma 
informācijas centrs”. Talsu rajona Laucienas pagastā likvidēta Pļavu sākumskola. 
 
Tukuma rajona padome izveidojusi pašvaldības aģentūru “Sociālās palīdzības koordinācijas centrs”. 
Tukuma rajona Jaunpils pagastā izveidota pašvaldību aģentūra “Jaunpils” un izveidota SIA “Jaunpils 
Pils”. Tukuma rajona Engures pagastā no pārskata izslēgta Engures ostas pārvalde, vairāku pašvaldību 
sadarbības apvienības “Engure” darbība pārtraukta. 
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Valmieras rajona Mazsalacas pilsētā likvidēta Mazsalacas pilsētas domes namu pārvalde. Valmieras 
rajona Rūjienas pilsētā likvidēts pašvaldības uzņēmums “Rūjienas vēstnesis” un izveidots SIA 
“Grafīts”. Valmieras rajona Zilākalna pagastā pašvaldības uzņēmums “Zilaiskalns” reorganizēts par 
komunālo pakalpojumu nodaļu.   
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