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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.#) 

 

ATTĪSTĪBAS, LAUKSAIMNIECĪBAS UN 

 ĪPAŠUMU APSAIMNIEKOŠANAS   KOMITEJAS 

N O L I K U M S 
Viesītes novada Viesītē 

1.Vispārīgie noteikumi. 

1.1.Viesītes novada domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas 

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 pašvaldības domes lēmumus, saistošos 

noteikumus, kā arī šo nolikumu. 

1.3.Komiteja veic savus uzdevumus sadarbojoties ar valsts, pašvaldības, NVO, kā arī, ar citām 

juridiskām personām savas kompetences ietvaros. 

 

2. Galvenie uzdevumi. 

 

2.1. Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komiteja sagatavo 

izskatīšanai domes sēdē jautājumus: 

2.1.1. par teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību; 

2.1.2. par īpašumu un teritorijas izmantošanu un labiekārtošanu; 

2.1.3. par pašvaldībai piederošo īpašumu atsavināšanu; 

2.1.4. par sadarbību ar citām pašvaldībām; 

2.1.5. par starptautisko sadarbību un tūrisma attīstību pašvaldības teritorijā; 

2.1.6. par investīciju projektu sagatavošanu, realizāciju  un budžeta izmantošanu attīstības 

mērķiem; 

2.1.7. par satiksmes organizāciju pašvaldības teritorijā un starpnovadu teritorijā; 

2.1.8. par dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšanu, par nedzīvojamo telpu izmantošanu; 

2.1.9. par pagastu pārvalžu darbības jautājumiem; 

2.1.10. par vides piesārņošanas un dabas aizsardzības jautājumiem; 

2.1.11. par zemes nomas līgumu slēgšanu; 

2.1.12. par nekustamā īpašuma nosaukumu un adrešu jautājumiem; 

2.1.13. par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  un maiņu; 

2.1.14. par nekustamā īpašuma nodokļu jautājumiem; 

2.1.15. par  zemju transformācijas jautājumiem; 
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2.1.16. par zivsaimniecības jautājumiem un jautājumiem par ūdeņu apsaimniekošanu; 

2.1.17. par citiem ar īpašumu, lauksaimniecību un vides aizsardzību, saistītiem jautājumiem.  

 

2.2.Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komiteja: 
2.2.1. pārbauda un izskata iesniegumus un sūdzības ar lauksaimniecību un vidi saistītajos 

jautājumos; 

2.2.2. sniedz atzinumus par dažādiem ar dabas un vides aizsardzību saistītiem jautājumiem; 

2.2.3.. nosaka Viesītes novada pašvaldībai piederošo īpašumu vērtību atsavināšanai un nomai, 

organizē nepieciešamo dokumentu sakārtošanu atsavināšanai vai nomai.  

2.3. Savas kompetences ietvaros izskata savā kontrolē esošo amatpersonu, iestāžu, 

kapitālsabiedrību, komisiju budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz domei izskatīšanai. 

2.4.Komiteja kopā ar citām domes komitejām un komisijām īsteno vienotu pašvaldības 

teritoriālās attīstības un būvniecības politiku, īpašumu apsaimniekošanu. 

2.5.Komiteja pārrauga Viesītes pašvaldībā: 

2.5.1. uzņēmējdarbību un nodarbinātību; 

2.5.2. teritoriālo un reģionālo attīstību; 

2.5.3. tūrismu un informācijas apmaiņu; 

2.5.4. būvniecību, īpašumu izmantošanu un apsaimniekošanu. 

 

2.6.Komitejai, veicot tās pārziņā esošo iestāžu, kapitālsabiedrību darba kontroli, ir 

tiesības: 

2.6.1. iepazīties ar pašvaldības administrācijas, iestāžu, kapitālsabiedrību dokumentāciju, 

saņemt dokumentu norakstus, kas nepieciešami jautājumu izlemšanai komitejas sēdēs; 

2.6.2. saņemt no pašvaldības amatpersonām, iestāžu, kapitālsabiedrību vadītājiem  

nepieciešamos dokumentus un paskaidrojumus. 

 

3. Komitejas struktūra. 

 

3.1. Komiteja izveidota 4 (četru)  deputātu sastāvā, tās struktūra: 

3.1.1. komitejas priekšsēdētājs; 

3.1.2. komitejas priekšsēdētāja vietnieks; 

3.1.3. komitejas locekļi; 

3.1.4. komitejas sekretāre. 

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

balsstiesībām). 

3.3. Komitejas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā vietnieks: 

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

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

3.3.3. vada komitejas sēdes; 

3.3.4. pārstāv komitejas intereses valsts un sabiedriskajās iestādēs. 

 

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

ar komitejas priekšsēdētāju. 

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

deputāti saņem atlīdzību saskaņā ar Viesītes novada domes darba samaksas nolikumu. 

3.6. Komitejas sekretāre: 

3.6.1. kārto komitejas sēžu organizatoriskos jautājumus; 

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

nodrošina to saglabāšanu. 
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4. Komitejas darba organizācija. 

 

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

komitejas priekšsēdētāja, vietnieka un locekļu iesniegtajiem priekšlikumiem. 

4.2. Komitejas sēdes tiek sasauktas ne retāk kā vienu reizi mēnesī pēc komisijas priekšsēdētāja 

ierosinājuma. Komitejas sēdes ir atklātas. Komitejai un tās priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi 

uzaicināt speciālistus. 

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

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

lēmumu izpildi.  

4.4.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. 

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

protokolu paraksta komitejas priekšsēdētājs un visi klātesošie komitejas locekļi. 

 

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

domes Attīstības komitejas nolikums un Lauksaimniecības un vides jautājumu komitejas 

nolikums. 

 

Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas  komitejas priekšsēdētājs                                                    J.Līcis 

 

 

 

 


