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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  

APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada domes sēdē 

2013.gada 17.jūlijā (prot.Nr.11;6.§) 

 

F I N A N Š U    K O M I T E J A S 

N O L I K U M S 
Viesītes novada Viesītē 

1.Vispārīgie noteikumi. 

1.1.Viesītes novada domes Finanšu komiteja (turpmāk tekstā – komiteja) izveidota uz 

Viesītes novada pašvaldības domes pilnvaru laiku un ir pakļauta Viesītes novada 

domei. 

1.2.Savā darbībā komiteja ievēro LR likumus, LR Ministru kabineta noteikumus, citus 

normatīvos dokumentus, Viesītes novada domes lēmumus, saistošos noteikumus, kā arī šo 

nolikumu. 

1.3.Komiteja veic savus uzdevumus sadarbojoties ar visām juridiskajām un fiziskajām 

personām, stingri ievērojot LR likumdošanā noteiktos normatīvos aktus, likumus, kas 

saistoši pašvaldībām. 

2. Galvenie uzdevumi. 

2.1. Finanšu komiteja: 

2.1.1. nodrošina pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanu, izskata citu pastāvīgo komiteju 

sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai domes sēdē; 

2.1.2. sniedz atzinumus par budžeta projektu, tajā veicamajiem grozījumiem, kā arī par 

prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa; 

2.1.3. sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par 

domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem 

izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā; 

2.1.4. sniedz priekšlikumus par pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu; 

2.1.5. sniedz priekšlikumus un atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu; 

2.1.6. savas kompetences ietvaros izskata pašvaldības amatpersonu, iestāžu, 

kapitālsabiedrību, komiteju, komisiju, darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un 

projektus; 

2.1.7. veic citus LR likumā “Par pašvaldībām” noteiktos pienākumus. 

 

3. Komitejas tiesības. 

3.1. iepazīties ar pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību dokumentāciju, saņemt dokumentu 

norakstus (kopijas), kas nepieciešami jautājumu izlemšanai komitejas sēdē; 

3.2. saņemt no pašvaldības iestādēm, kapitālsabiedrībām, nepieciešamos dokumentus un 

paskaidrojumus jautājumos, kuri ir komitejas kompetencē; 

3.3. komiteja ir tiesīga, bez saskaņošanas ar domi, rīkoties ar naudas līdzekļiem līdz LVL 

500,- (pieci simti lati), reizi ceturksnī sniedzot pārskatu domei. 
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4.Komitejas struktūra. 

4.1.Komiteja izveidota 9 (deviņu) deputātu sastāvā, tās struktūra: 

4.1.1. komitejas priekšsēdētājs; 

4.1.2. komitejas priekšsēdētāja vietnieks;  

4.1.3. komitejas locekļi; 

4.1.4. komitejas sekretāre. 

4.2.Nepieciešamības gadījumā komiteja var pieaicināt arī citu institūciju pārstāvjus (bez 

balsstiesībām). 

4.3. Komitejas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā vietnieks: 

4.3.1. nosaka to jautājumu loku, kas iekļaujami komitejas sēdes darba kārtībā; 

4.3.2. vada komitejas darbu, ir atbildīgs par komitejas uzdevumu izpildi; 

4.3.3. vada komitejas sēdes; 

4.3.4. pārstāv komitejas intereses valsts un sabiedriskajās iestādēs. 

 

4.4. Komitejas locekļi savas funkcijas realizē bez īpaša pilnvarojuma, saskaņojot savu rīcību 

ar komitejas priekšsēdētāju. 

 

4.5.Komitejas sekretāre: 

4.5.1. kārto komitejas sēžu organizatoriskos jautājumus; 

4.5.2. protokolē komitejas sēdes, kārto komitejas lietvedību, veic dokumentu uzskaiti un 

nodrošina to saglabāšanu. 

 

4.6.Par piedalīšanos komitejas darbā, kā arī par tās uzdoto pienākumu un uzdevumu izpildi  

deputāti saņem atlīdzību saskaņā ar Viesītes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikumu. 

 

5. Komitejas darba organizācija. 

 

5.1. Komiteja jautājumu izskata pamatojoties uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem, 

komitejas priekšsēdētāja, vietnieka un locekļu iesniegtajiem priekšlikumiem. Iesniegumi tiek 

pieņemti līdz komitejas sēdes darba uzsākšanai. 

5.2. Komitejas sēdes tiek sasauktas ne retāk kā vienu reizes mēnesī pēc komitejas 

priekšsēdētāja ierosinājuma. Komitejas sēdes ir atklātas. Komitejas locekļiem un komitejas 

priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības. 

5.3. Komitejas priekšsēdētājs sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdi un sastāda sēdes darba 

kārtību, raugās, lai komitejas lēmumi būtu ierakstīti protokolā, kā arī kontrolē komitejas 

lēmumu izpildi.  

5.4.Komiteja ir tiesīga izskatīt jautājumus, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no komitejas 

sastāva. Komiteja pieņem lēmumus ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās 

līdzīgi, izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss. 

5.5.Komitejas sēžu darba gaitu atspoguļo komitejas sekretāre protokolā. Komitejas sēdes 

protokolu paraksta komitejas priekšsēdētājs un visi klātesošie komitejas locekļi. 

 

6. Ar šī nolikuma pieņemšanu spēku zaudē 2009.gada 15.jūlijā pieņemtais Viesītes novada 

domes Finanšu komitejas nolikums. 

 

Novada domes priekšsēdētājs 

Finanšu komitejas priekšsēdētājs                                                   J.Dimitrijevs 


