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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 

 

2018.gada 29.augustā                                                                                             Nr.12 

 

Sēde sasaukta  plkst.8.30  

Sēdi atklāj  plkst. 8.30 

 

Sēdi vada: 

Novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks  

 

Sēdi protokolē: 

Pašvaldības kancelejas vadītāja Daina Vītola 

 

Piedalās novada domes deputāti:  Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis,  

Pēteris Līcis, Roberts Orups 

 

Nepiedalās Iveta Līce- ģimenes ārsta darbs, Vita Elksne – darbnespēja, Juris Līcis – Jēkabpils 

pilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja darba pienākumi. 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Lidija Medvecka – finansiste 

Sanita Lūse- pašvaldības izpilddirektore 

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs        

Alfons Žuks  atklāj ārkārtas domes sēdi 

 

A.Žuks – Ierosina apstiprināt ārkārtas domes sēdes darba kārtību ar 1.jautājumu.  

Domes deputātiem iebildumu nav.  

 

Atklāti balsojot, par – 6  balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, 

Māris Lācis, Pēteris Līcis, Roberts Orups) pret - nav, atturas- nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 
 

Apstiprināt ārkārtas domes sēdes darba kārtību ar 1.jautājumu. 

1. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē Viesītes novada pašvaldības projekta “Ielu 

apgaismojuma pārbūve Brīvības, Biržu, Raiņa un Peldu ielās Viesītē” īstenošanai. 

 
Ziņo: A.Žuk 

mailto:dome@viesite.lv
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1.# 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē Viesītes novada pašvaldības projekta 

“ Ielu apgaismojuma pārbūve Brīvības, Biržu, Raiņa un Peldu ielās Viesītē” īstenošanai 

 

A.Žuks, L.Medvecka, M.Lācis, R.Orups, P.Līcis 

 

A.Žuks – informē, ka 2018.gada 27.jūlijā tika saņemts vēstule no Akciju sabiedrības “Sadales 

tīkli”, kurā pašvaldība tika informēta, ka AS “Sadales tīkls” veica sarunu procedūru par 20 kV 

EPL pārbūvi līnijā PL-21 no TP-6212 līdz TP-6545, Brīvības un Biržu ielas Viesītē, Viesītes 

novadā. Būvdarbu izpildes termiņš no 30.07.2018. līdz 27.12.2018. 

Līdz ar to, tika veikta iepirkuma procedūra, lai pašvaldība varētu uzsākt apgaismojuma pārbūvi 

Brīvības, Biržu, Raiņa un Peldu ielu posmos, lai pilsēta nepaliktu bez apgaismojuma. Ielu 

apgaismojuma lampas atrodas uz AS “Sadales tīkli” piederošajiem apgaismes stabiem. 

Pašvaldībai jānodrošina, lai pilsētas ielas nepaliktu bez apgaismojuma. 

Projekts jau tika sagatavots 1-2 gadus iepriekš, jo informācija par šiem plānotajiem darbiem 

bija. Iepirkuma procedūra ir noslēgusies un līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas SIA “Elfa” 

par summu 100940.04 EUR. 

Lai veiktu šos pārbūves darbus, kas nebija ieplānoti 2018.gada budžetā, pašvaldībai 

nepieciešams aizņēmums Valsts kasē. 

L.Medvecka – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Nosakot šo projektu par prioritāro 

projektu, aizņēmumu var ņemt pilnā apmērā. Šobrīd pašvaldībai tas būtu svarīgi, ierosina 

aizņēmumu ņemt 100% apmērā. 

Darbi jāveic šogad, jo savādāk, šis ielas var palikt bez apgaismojuma.   

M.Lācis – kāds ir aizņēmuma portfelis pašvaldībai, aizņēmuma summa ir diezgan liela un būs 

jau arī citas vajadzības, kā piemēram, attīrīšanas iekārtu projektam.  

P.Līcis – gribētu redzēt projekta tāmes. 

A.Žuks – iepirkums ir noslēdzies un mainīt jau neko summā nevar. 

L.Medvecka – šobrīd tie ir 9%, var būt līdz 20%. 

R.Orups – ja neizdarīsim šo darbu reizē, tas būs jārok ielas vēlāk vēlreiz un pilsētas ielas  bez 

apgaismojuma nevar atstāt. 

 

A.Žuks – ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, 15.panta 

2.punktu, 21.panta 19.punktu, likuma “Par valsts budžetu 2018” 14.panta 10.punktu, Ministru 

kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem”, atklāti balsojot,  par – 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs 

Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, pret - nav, atturas – nav, Viesītes novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Viesītes novada pašvaldības projekta “Ielu apgaismojuma pārbūve Brīvības, Biržu, 

Raiņa un Peldu ielās Viesītē” īstenošanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē 100940.00 

EUR (Vienu simtu tūkstošus deviņus simtus četrdesmit euro, 00 centus). 

2. Projektu “Ielu apgaismojuma pārbūve Brīvības, Biržu, Raiņa un Peldu ielās Viesītē” 

noteikt kā pašvaldības prioritāro investīciju projektu 2018.gada pašvaldības 

budžetā. 

3. Aizņēmuma 100940.00 EUR summas izņemšanu paredzēt 2018.gadā. 

4. Aizņēmumu ņemt uz 20 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi. 

5. Aizņēmumu garantēt ar Viesītes novada pašvaldības budžetu un aizņēmuma atmaksu   

     uzsākt ar 2019.gada 2.ceturksni. 
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Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, attīstības un plānošanas nodaļai 

Izpildei: finansistei L.Medveckai sagatavot un iesniegt aizņēmuma dokumentāciju 

Kontrolei: izpilddirektorei S.Lūsei 

 
Sagatavoja 

L.Medvecka 65207297 

 

 

 

 
Sēde beidzas: plkst.8.50 

 

 

 

Sēdes vadītājs  

Novada domes priekšsēdētājs    (personiskais paraksts)                                      A.Žuks 

29.08.2018. 

 

 

Protokoliste    (personiskais paraksts)                          D.Vītola 

29.08.2018. 
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Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 
Reģistrācijas Nr.LV 90000045353 

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

norēķinu konts LV66UNLA0009013130395, AS „SEB banka” Jēkabpils filiāle, kods UNLALV2X 

VIESĪTES NOVADA DOMES  
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Viesītes novada Viesītē 

2018.gada 29.augustā                                                                                               Nr.12 

                                                                                                      

LĒMUMS Nr.1 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē Viesītes novada pašvaldības projekta 

“ Ielu apgaismojuma pārbūve Brīvības, Biržu, Raiņa un Peldu ielās Viesītē” īstenošanai 

 

A.Žuks, L.Medvecka, M.Lācis, R.Orups, P.Līcis 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, 15.panta 

2.punktu, 21.panta 19.punktu, likuma “Par valsts budžetu 2018” 14.panta 10.punktu, Ministru 

kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem”, atklāti balsojot,  par – 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs 

Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, pret - nav, atturas – nav, Viesītes novada 

dome NOLEMJ: 

 
1. Viesītes novada pašvaldības projekta “Ielu apgaismojuma pārbūve Brīvības, Biržu, Raiņa un 

Peldu ielās Viesītē” īstenošanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē 100940.00 EUR (Vienu simtu 

tūkstošus deviņus simtus četrdesmit euro, 00 centus). 

2. Projektu “Ielu apgaismojuma pārbūve Brīvības, Biržu, Raiņa un Peldu ielās Viesītē” 

noteikt kā pašvaldības prioritāro investīciju projektu 2018.gada pašvaldības 

budžetā. 

3. Aizņēmuma 100940.00 EUR summas izņemšanu paredzēt 2018.gadā. 

4. Aizņēmumu ņemt uz 20 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi. 

5. Aizņēmumu garantēt ar Viesītes novada pašvaldības budžetu un aizņēmuma atmaksu   

     uzsākt ar 2019.gada 2.ceturksni. 

 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, attīstības un plānošanas nodaļai 

Izpildei: finansistei L.Medveckai sagatavot un iesniegt aizņēmuma dokumentāciju 

Kontrolei: izpilddirektorei S.Lūsei 

 

 

Sēdes vadītājs  

Novada domes priekšsēdētājs                                           A.Žuks 

 

 

 

 



5 

 

Sagatavoja 

L.Medvecka 65207297 


