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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 

2017.gada 28.aprīlī                                                                                           Nr.8 

 

Sēde sasaukta  plkst.9.00  

Sēdi atklāj  plkst. 9.00 

 

Sēdi vada: 

Novada domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs   

 

Sēdi protokolē: 

Pašvaldības kancelejas lietvede Liene Maisaka 

 

Piedalās novada domes deputāti: Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris 

Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds 

 

Nepiedalās: 

Svetlana Andruškeviča – darbs skolā 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Alfons Žuks – pašvaldības izpilddirektors 

Anita Maļinovska- galvenā grāmatvede 

Sanita Lūse- Saukas pagasta pārvaldes vadītāja 

Lilita Bārdule- Rites pagasta pārvaldes vadītāja 

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs        

Jānis Dimitrijevs  atklāj ārkārtas domes sēdi 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par Viesītes novada pašvaldības konsolidētā Finanšu gada pārskata par 2016.gadu 

apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Maļinovska 

2. Par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” ( Nr. 8.3.2.2/16/I/001). 

Ziņo: A.Baldunčiks 

 

Atklāti balsojot, par – 8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, 

Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds) pret- nav, atturas- nav,   

Viesītes novada dome NOLEMJ:      

                 

   Apstiprināt domes ārkārtas sēdes darba kārtību ar 2.jautājumiem 

mailto:dome@viesite.lv
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1.# 

Par Viesītes novada pašvaldības konsolidētā Finanšu gada pārskata  

par 2016.gadu  apstiprināšanu 

 
 A.Maļinovska 

 

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 2016.gada 31.decembrī, kā arī par tās 

darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2016.gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas 

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

kārtība” nosacījumiem. 

 

Informē par Viesītes novada pašvaldības galvenajiem konsolidētā finanšu pārskata rādītājiem 

par pašvaldību 2016.gadā salīdzinājumā ar 2015.gadu. 

 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt 2016.gada finanšu pārskatu un vadības ziņojumu. 

 

Deputātiem iebildumu nav. 

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

revidentes Valentīnas Razujevas 2017.gada 27.aprīļa Neatkarīgu revidentu ziņojumu par 

Viesītes novada pašvaldības 2016.gada konsolidētā finanšu pārskata revīziju, kurā sniegts 

atzinums bez iebildēm, ka minētais finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par 

Viesītes novada pašvaldības finansiālo stāvokli 2016.gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības 

finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2016.gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru 

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

nosacījumiem, par vadības ziņojuma atbilstību 2016.gada finanšu pārskatā atspoguļotajai 

finanšu informācijai, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 71.pantu, 

atklāti balsojot, par – 8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, 

Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds) pret- nav, atturas- nav,  

Viesītes novada dome NOLEMJ:      

 

                   Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības konsolidēto Finanšu gada pārskatu 

par 2016.gadu un vadības ziņojumu.  

Pielikumā: Viesītes novada pašvaldības konsolidētais finanšu gada pārskats par 2016.gadu uz 105 

lapām. 

2.# 

Par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” ( nr. 8.3.2.2/16/I/001) 
___________________________________________________________ 

A.Baldunčiks 

A.Baldunčiks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu saistībā ar Viesītes vidusskolas un Rites 

pamatskolas dalību projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. 

Būs nepieciešams ar rīkojumu noteikt projekta vadītāju, grāmatvedi un iepirkumu speciālistu. 

J.Dimitrijevs – ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Pamatojoties uz 2016.gada 30.augusta Ministru Kabineta noteikumiem Nr.589 

“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa 
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“Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

īstenošanas noteikumi” un Valsts izglītības satura centra 2017. gada 10. februāra  vēstuli Nr. 

4.1-08.2/22 “Par pašvaldības pārstāvja deleģēšanu projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ieviešanā, atklāti balsojot, par – 8 balsis (Jānis 

Dimitrijevs, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, 

Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret, atturas, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

Atbalstīt Viesītes vidusskolas un Rites pamatskolas dalību projektā, lai attīstītu 

vispārējās izglītības iestāžu prasmes strādāt ar individualizēto  pieeju, veicinot izglītojamo 

kompetenču attīstību.  

 

 

 

Sēde beidzas plkst. 10.00 

 

Nākošā kārtējā domes sēde notiks 2017.gada 17.maijā  

 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                        J.Dimitrijevs 

28. 04.2017. 

 

 

 

 

Protokoliste                                                                                    L.Maisaka 

28.04.2017. 

 

 

 

 

 

 

 


