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Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 

VIESĪTES NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads , LV-5237, tālr. 65245179, fakss 65207294, e-pasts: dome@viesite.lv  

 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Viesītes novada Viesītē 

2019.gada 30.aprīlī                                                                                                          Nr.5 

 

Sēde sasaukta  plkst.9.00  

Sēdi atklāj  plkst. 9.00 

 

Sēdi vada: 

Novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks   

 

Sēdi protokolē: 

Pašvaldības kancelejas vadītāja Daina Vītola  

 

Piedalās novada domes deputāti: Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Juris Līcis, Pēteris Līcis, 

Roberts Orups 

 

Nepiedalās: 

Svetlana Andruškeviča  

Māris Lācis- darbs zemnieku saimniecībā 

Iveta Līce- darbs ģimenes ārsta praksē  

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Sanita Lūse – pašvaldības izpilddirektore 

Anita Maļinovska- galvenā grāmatvede 

Lidija Medvecka – finansiste 

Ināra Erte- pašvaldības juriste 

 

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs        

Alfons Žuks  atklāj ārkārtas domes sēdi 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par Viesītes novada pašvaldības 2018.gada finanšu pārskata apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Maļinovska 
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2.Par nekustamā īpašuma Viesītes pagasta “Silabrenči” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu. 

Ziņo: I.Erte 

 

Atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Juris Līcis, Pēteris 

Līcis, Roberts Orups) pret- nav, atturas- nav,  Viesītes novada dome NOLEMJ:      

                 

   Apstiprināt domes ārkārtas sēdes darba kārtību ar 2.jautājumiem 

 

1.# 

Par Viesītes novada pašvaldības Finanšu gada pārskata  

par 2018.gadu  apstiprināšanu 

 
 A.Maļinovska, A.Žuks, P.Līcis, J.Līcis 

 

A.Maļinovska – iepazīstina ar Neatkarīgu revidentu ziņojumu no SIA „VR Audits” (licence 

Nr.171) valdes locekles, zvērinātās revidentes Valentīnas Razujevas (sertifikāts Nr.196). 

Atzinums ir bez iebildēm. Tajā teikts, ka finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu 

par Viesītes novada pašvaldības finansiālo stāvokli 2018.gada 31.decembrī, kā arī par tās 

darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2018.gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas 

kārtība” nosacījumiem. 

Sagatavota prezentācija, kurā informē par Viesītes novada pašvaldības galvenajiem finanšu 

pārskata rādītājiem par pašvaldību 2018.gadā salīdzinājumā ar 2017.gadu. 

Informē par Finanšu gada pārskata Bilances aktīviem, Bilances pasīviem, Zembilanci, 

Pamatlīdzekļu sākotnējo vērtību, Pārskatu par gada budžeta izpildes rezultātiem, Naudas 

plūsmas pārskatu, Pārskatu par pašvaldības aizņēmumiem. 

Informācija tiks publicēta pašvaldības mājaslapā. 

 

Deputāti debatē par pašvaldības aizņēmumu apjomu, par nozīmīgākajiem aizņēmumiem un 

problēmām ar dažiem projektiem  ( attīrīšanas iekārtas,  PII “Zīlīte” renovācija)  

L.Medvecka paskaidro, ka aizņēmumi drīkst būt 20% no pašvaldības kopējā budžeta, mums ir 

7-8%. 

P.Līcis – vai šo Finanšu gada pārskatu nevarēja apstiprināt kārtējā sēdē, vai tam bija jāsasauc 

ārkārtas sēde. 

A.Maļinovska – paskaidro, ka nevarēja, jo Valsts Kases kurators tikai tagad izskatījis 

pašvaldības budžeta dokumentāciju un zvērināts revidents 29.04. ir sagatavojis savu atzinumu. 

Turklāt, pašai bija darbnespējas lapa. (termiņš līdz kuram jāapstiprina ir 1.maijs) 

P.Līcis – vai revidents nepiedalās domes sēdē, vai pārbaudot neko neatklāja? 

A.Maļinovska – revidents nepiedalās sēdē, dokumentu  pārbaudi veic izlases veidā, pēc Valsts 

Kontroles noteiktā plāna - kas ir obligāti jāizskata. Pēc tā arī vadās. Nekādi pārkāpumi nav 

konstatēti. Tas norādīts revidenta ziņojumā. 

 

A.Žuks -  ierosina apstiprināt 2018.gada finanšu pārskatu un vadības ziņojumu. 

 

                 Ņemot vērā SIA „VR Audits”, reģ. Nr.LV55403038751, valdes locekles zvērinātas 

revidentes Valentīnas Razujevas 2019.gada 29.aprīļa Neatkarīgu revidentu ziņojumu par 
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Viesītes novada pašvaldības 2018.gada finanšu pārskata revīziju, kurā sniegts atzinums bez 

iebildēm, ka minētais finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Viesītes novada 

pašvaldības finansiālo stāvokli 2018.gada 31.decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem 

un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2018.gada 31.decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas 

kārtība” nosacījumiem, par vadības ziņojuma atbilstību 2018.gada finanšu pārskatā 

atspoguļotajai finanšu informācijai, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām” 71.pantu,  

atklāti balsojot, par – 4 balsis ( Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Roberts Orups), 

pret- nav, atturas- 2 (Juris Līcis, Pēteris Līcis),  Viesītes novada dome NOLEMJ:      

                   Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Finanšu gada pārskatu par 2018.gadu 

un vadības ziņojumu.  

Pielikumā: Viesītes novada pašvaldības finanšu gada pārskats par 2018.gadu  uz 72 lapām. 

 

2.# 
Par nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes pagasta, ‘’Silabrenči’’ zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu 

A.Žuks, I.Erte 

 

I.Erte- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu nekustamā īpašuma sadalīšanai. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

  
2019.gada 25.martā ir saņemts---------------------- iesniegums par izstrādāto zemes ierīcības 

projektu īpašuma ‘’Silabrenči’’, Viesītes pag.,  Viesītes nov., ----------------. 

 Pamatojoties uz  ----------------25.03.2019. iesniegumu un Ministru kabineta 02.08.2016. 

noteikumi Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” II daļas, 26.punktu, Viesītes novada 

pašvaldības 27.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 3 „ Par teritorijas plānojumiem”, Viesītes pilsētas 

ar lauku teritoriju teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 4.nodaļas 4.6. punktu, atklāti 

balsojot, par-6 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts 

Orups), pret - nav, atturas – nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu ------------------- nekustamā īpašuma ‘’Silabrenči’’, 

Viesītes pagasts, Viesītes novads, ---------zemes vienībai-----------------------. 

1.1.Zemes vienībai N.1 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu ----------saglabāt adresi un 

nosaukumu ‘’Silabrenči’’, Viesītes  pag., Viesītes nov.; 

        Zemes lietošanas mērķis: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

1.2. Zemes vienībai N.2  20.2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu ------------------ un zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu ---------------- piešķirt  nosaukumu ‘’Silabrenču mežs’’, Viesītes  pag., Viesītes 

nov. 

        Zemes lietošanas mērķis: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

 

2. Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā. 
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Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei S.Puzānei 

Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

Sēde beidzas plkst. 9.45 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)                                A.Žuks 

30.04.2019. 

 

Protokoliste              (personiskais paraksts)                                 D.Vītola 

30.04.2019. 

 


