
 
Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 

VIESĪTES NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads , LV-5237, tālr. 65245179; 65207294,  

e-pasts: dome@viesite.lv  

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Viesītes novada Viesītē 

 

2019.gada 30.decembrī                                                                                          Nr.17 

 

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: Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,   

Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups  

 

Nepiedalās: Māris Lācis, Roberts Orups    

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Sanita Lūse- pašvaldības izpilddirektore 

Anita Maļinovska – galvenā grāmatvede 

Lidija Medvecka- finansiste 

Lilita Bārdule – Rites pagasta pārvaldes vadītāja 
 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs        

Alfons Žuks  atklāj ārkārtas domes sēdi 

 

 

Atklāti balsojot, par – 7  balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča,  Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas- nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ:                       

                          

Apstiprināt ārkārtas domes sēdes darba kārtību ar 1.jautājumu. 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2019/11 “Par grozījumiem 

2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2019/1 “Par Viesītes novada 

pašvaldības2019.gada budžetu” apstiprināšanu.  

Ziņo: A.Žuks, L.Medvecka 

mailto:dome@viesite.lv


 
1.# 

Par Viesītes novada pašvaldības 2019.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.2019/11 

”Par grozījumiem 2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2019/1 „Par Viesītes 

novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu 

 
A.Žuks, L.Medvecka 

 

L.Medvecka – ziņo par sagatavoto saistošo noteikumu Nr.2019/11 „Par grozījumiem 

2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2019/1 „Par Viesītes novada pašvaldības 

2019.gada budžetu””  projektu ar pielikumu projektiem. Projekts tika nosūtīts deputātiem 

izskatīšanai. 

Sekmīgi ir pildījušies pašu ieņēmumi, pildījās arī valsts ieņēmumi. 

Visas izmaiņas ir atspoguļotas Paskaidrojuma rakstā. 

 

Deputātiem jautājumu nav. 

A.Žuks – ierosina balsot par sagatavoto saistošo noteikumu projektu. 
 

 Viesītes novada dome ir izvērtējusi un apspriedusi Viesītes novada pašvaldības 2019.gada 

budžeta grozījumu projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 

2.punktu, 43.pantu, 46.panta pirmo un otro daļu, un likuma „Par pašvaldības budžetiem” 

37.pantu, 38.pantu, 39.pantu, 40.pantu, saskaņā ar 2013.gada 22.maijā apstiprināto Kārtību „Par 

Viesītes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”, atklāti 

balsojot,  par – 7  balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča,  Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, 

Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:                       

1. Pieņemt Viesītes novada domes saistošos noteikumus Nr.2019/11 „Par 

grozījumiem 2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2019/1 „Par Viesītes novada 

pašvaldības 2019.gada budžetu”” ar Paskaidrojuma rakstu. 

2. Saistošie noteikumi Nr.2019/11 „Par grozījumiem 2019.gada 24.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2019/1 „Par Viesītes novada pašvaldības 2019.gada budžetu” stājas spēkā 

nākamajā dienā  pēc to parakstīšanas. 

3. Pašvaldības kancelejai, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.panta prasībām, 

elektroniski nosūtīt saistošos noteikumus zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai, nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību visiem interesentiem Viesītes novada 

pašvaldības domes ēkā, Saukas, Rites, Elkšņu pagastu pārvaldēs, publicēt pašvaldības mājaslapā 

internetā. 

 

Pielikumā:  Saistošie noteikumi Nr.2019/11 „Par grozījumiem 2019.gada 24.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2019/1 „Par Viesītes novada pašvaldības 2019.gada budžetu” ar 1.pielikumu un 

2.pielikumu 

Izpildei –finansistei,  kancelejas vadītājai  

Kontrolei – pašvaldības izpilddirektorei  

 

 

 

 

 

 

 



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2019/11 
 

Par grozījumiem 2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2019/1  

„Par Viesītes novada pašvaldības 2019.gada budžetu” 

 
Izdoti saskaņā ar LR likumiem  

„Par pašvaldībām”15.pants, 43.pants un 46.pants, 
„Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību”, 

„Par valsts budžetu 2019.gadam” 
 

1.Saistošie noteikumi nosaka Viesītes novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta grozīto 

ieņēmumu, izdevumu un aizņēmumu apmēru. 

 

2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības pamatbudžetu 2019.gadam šādā apmērā 

(1.pielikums): 

 

2.1.Kārtējā gada ieņēmumi – 5132553 euro, 

2.2.Kārtējā gada izdevumi – 5258248 euro, 

2.3.Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 54040 euro. 

 

3.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības aizņēmumu atmaksu 2019.gadam šādā apmērā 

237261 euro. 
 

Novada domes priekšsēdētājs          (personiskais paraksts)                                              A.Žuks 

 

2.pielikums  

Viesītes novada pašvaldības 

2019.gada 30.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.2019/11 

“ Par grozījumiem 2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2019/1 

“ Par Viesītes novada pašvaldības 2019.gada budžetu”  
 
 

Paskaidrojuma raksts. 

Veikt grozījumus pamatbudžeta ieņēmumos (1. pielikums): 

1. Palielināt ieņēmumus par saņemto iedzīvotāju ienākuma nodokli no Valsts kases par 

170000 EUR, ieņēmumu kodā 01.112. 

2. Precizēt ieņēmumus no dividendēm palielinot ieņēmumus par 200 EUR, ieņēmumu 

kodā 08.390. 

3. Precizēt ieņēmumus par atsavināšanai nodotajiem !pašvaldības nekustamajiem 

īpašumiem, palielinot par 6815 EUR, ieņēmumus kodā 13.100. 

4. No Zemgales plānošanas reģiona saņemti līdzekļi 2900 EUR ieņēmumu kodā 17.200 

projekta “Atver sirdi Zemgalē” realizācijas turpināšanai. 

5. Saņemtas finansējums no LR Labklājības ministrijas 2255 EUR ieņēmumu kodā 

18.6203  asistentu pakalpojumu sniegšanai. 

6. Palielināt ieņēmumus par saņemto dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 

par 216900 EUR, ieņēmumu kodā 18.640. 

7. Precizēt ieņēmumus par biļešu realizāciju pašvaldības kultūras iestādēs, palielinot par 

2985 EUR ieņēmumu kodā 21393. 

8. Palielināt līgumsodu un procentu maksājumus par saistību neizpildi ieņēmumus par 20 

EUR ieņēmumu kodā 12.395. 



9. Precizēt ieņēmumus par izglītības funkciju nodrošināšanu par savstarpējiem norēķiniem 

ar citām pašvaldībām, palielinot par 3290 EUR ieņēmumu kodā 19.210. 

10. Palielināt ieņēmumus par sociālās palīdzības funkcijas nodrošināšanu par savstarpējiem 

norēķiniem ar citām pašvaldībām par 450 EUR ieņēmumu kodā 19.230. 

11. Precizēt valsts nodevu ieņēmumus par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās palielinot par 500 EUR ieņēmumu kodā 09.420. 

Veikt grozījumus pamatbudžeta izdevumos (1. pielikums): 

1. Saskaņā ar Viesītes novada domes 2019.gada 25.novembra lēmumu Nr.11 palielināt 

izdevumus Viesītes kultūras pils darbībai par 2500 EUR no budžeta ieņēmumiem 

kultūras pasākumu rīkošanai. (izdevumu kods 2231) un  Elkšņu kultūras pils pasākumu 

rīkošanai 1000 EUR (izdevumu kods 2231). 

2. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par asistentu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem 

ar īpašām vajadzībām, palielināt izdevumus no budžeta ieņēmumiem Sociālā dienesta 

vajadzībām par 2255 EUR (izdevumu kods 2279) 

3. Saskaņā ar projekta “Atver sirdi Zemgalē” nosacījumiem, projekta realizācijai izlietot 

projekta aktivitātēm 2900 EUR (izdevumu kods 2279). 

4. Palielināt izdevumus sociālās palīdzības nodrošināšanai no budžeta ieņēmumiem – 

samaksai par transporta izdevumu kompensāciju par 4000 EUR, izdevumu kodā 6292 

5. Pārējās struktūrvienībās veikt iekšējos savstarpējos budžeta grozījumus, nemainot 

budžeta kopējo izdevumu summu. 

6. Samazināt izdevumus Elkšņu pārvaldes saimniecības nodaļā par 60000 EUR izdevumu 

kods 5250 pašvaldības ceļa E17 Dzeņi - Elkšņi pārbūve (Iestājies tehnoloģiskais 

pārtraukums līdz 2020.gadam pārbūves turpināšanai). 

 

Novada domes priekšsēdētājs        (personiskais paraksts)                                               A.Žuks 

 

Sēde beidzas plkst.9.30 

 

Ar pilnu domes sēdes debašu tekstu var iepazīties domes sēdes audioierakstā pašvaldības 

mājaslapā www.viesite.lv 

 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs               (paraksts)                                        A.Žuks 

2020.gada 2.janvārī 

 

 

Protokoliste 

Kancelejas vadītāja             (paraksts)                                                   D.Vītola 

2020.gada 2.janvārī 

 
 

http://www.viesite.lv/

