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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; 65207294, e-pasts: dome@viesite.lv  

SĒDES PROTOKOLS 

Viesītes novada Viesītē 

 

2020.gada 23.aprīlī                                                                                                           Nr.6 

 

Sēde sasaukta  plkst.14.00  

Sēdi atklāj  plkst. 14.00 

 

Sēdi vada: 

Novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks  

 

Sēdi protokolē: 

Pašvaldības kancelejas vadītāja Daina Vītola 

 

Piedalās novada domes deputāti: Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,   

Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups  

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Sanita Lūse- pašvaldības izpilddirektore 

Ināra Erte- pašvaldības juriste 

Anita Maļinovska – galvenā grāmatvede 

Karīna Frolova- grāmatvede 

Lilita Bārdule – Rites pagasta pārvaldes vadītāja 

Laura Zvirbule- Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 

Gints Grinbergs- datortīkla administrators 

Māris Blitsons – SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs 

Sarmīte Matačina- Viesītes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja 
 

Informatīvie jautājumi:  

1. S.Lūse- informē par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbu šajā ārkārtējā situācijā, 

par iestāžu, kuras ir slēgtas, darbinieku nodrošinājumu ar darbu dažādos labiekārtošanas darbos, 

par apkures sezonas beigšanos, par ceļa greidera tehnisko stāvokli. 

2. A.Žuks – informē par situāciju ar VUGD Viesītes posteni, par iespēju no pašvaldības puses 

nodrošināt posteņa darbiniekus ar piemērotām telpām. 

3. P.Līcis – dažādi jautājumi: 

3.1. Par greideri: ja nevar sataisīt greideri, tad jāņem pakalpojums no malas, nevar vairs gaidīt, 

jo ceļi ir sausi, tūlīt jau vairs nevarēs neko darīt. A.Žuks – var prasīt Valsts ceļiem vai SIA 

“Ošukalns” šo pakalpojumu.   

3.2. Kāpēc aiz Jaunās kapličas visi koki kailcirtē nozāģēti? 

A.Žuks – tur bija palikuši kādi 8-10 koki. Tika nolemts visus kokus nozāģēt  lai kapos nebūtu šo 

lielo koku, kas vētrās lūzt un tad rodas problēmas ar postījumiem (sabojāti pieminekļi, kapu kopiņas). 

Bija saskaņojums par koku zāģēšanu. Apkārt jaunajai teritorijai ir mežs, līdz ar to, teritorija ir 

apzaļumota.  

mailto:dome@viesite.lv
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3.3. par Lones bānīti, kāpēc tas nav sakārtots jau tagad. Tāpat arī, ceļazīmes-norādes uz mājvietām 

nav novāktas.  

S.Lūse- Lones Bānītis tiks sakārtots, firma ir informēta. Pašu spēkiem veikti nelieli sakārtošanas 

darbi.  

3.4.  Viesītē, Bērzu ielā 1 stāv jaunais reklāmas stends neuzlikts.  

A.Žuks – apstiprina, ka 1 reklāmas stends nav uzlikts Sporta ielā. Stendam bija pasūtīts jumtiņš, 

tas ir atvests, tiks uzlikts un stendu novietos tam paredzētajā vietā. 

3.5. kāpēc nav atbildes uz iesniegumu par automašīnu remontēšanas vietām.   Iesniegumu iesniedza 

15.aprīlī. triju dienu laikā bija jāatbild. S.Lūse- neuzskata, ka jāatbild 3 dienu laikā, bet ja tā grib, tad 

atbildēs uz iesniegumu. 

A.Žuks – par pašvaldības automašīnu remonta vietām ir veikts iepirkums. Iepirkumā uzvarēja 

SIA “Salas serviss” un ZS “Gravas”. Tur tad arī tiek veikti remonti. 

P.Līcis – kāpēc remontē Pļaviņās servisā. 

S.Lūse- līguma ar Pļaviņu servisu nav. Prasīs paskaidrojumu no tiem vadītājiem, kuri mašīnas ved 

remontēt uz Pļaviņām. ZS “Gravas” nav ekspertu tiesības, SIA “Salas serviss “ir tādas.  

3.6. kā ar atvaļinājumiem PII “Zīlīte” darbiniekiem, vai liek iet atvaļinājumos.  

A.Žuks – šobrīd uz ārkārtējo situāciju darbojas tikai 2 grupas, pārējiem nav darba, tāpēc 

darbiniekus aicināja izmantot daļējus atvaļinājumus, arī ēdināšanu nodrošināt pašiem. Darbiniekiem šajā 

ārkārtējā situācijā jābūt saprotošiem, neviens netiek atbrīvots, algas visiem maksā. 

4.  M.Lācis – par videonovērošanu Viesītes pilsētā, vajadzētu likt kamera uz visiem izejošajiem ceļiem 

no Viesītes. Vai domes sēdes nevarētu filmēt, audioierakstā nevar saprast, kurš ko runā. 

G.Grinbergs – paskaidro, ka aplī ir uzstādīta viena jauna kamera, arī domes sēdes var filmēt, 

tikai jānoskaidro jautājums par personas datu aizsardzību.  

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs        

Alfons Žuks  atklāj domes sēdi 

A.Žuks – Ierosina darba kārtībā papildus iekļaut 26.punktu “Par finansējuma piešķiršanu no vides 

aizsardzības speciālā budžeta” un apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 26.jautājumiem 

Deputātiem iebildumu nav.  

Atklāti balsojot, par – 9  balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča,  Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, 

Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas- nav, Viesītes 

novada dome NOLEMJ:                       

                          

            Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 26.jautājumiem. 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par Viesītes novada domes piešķirto atbalstu no pašvaldības budžeta 2020.gadā vietējo iniciatīvu 

projektiem. 

Ziņo: L.Zvirbule 

2. Par nomas līguma izbeigšanu ar biedrību “Saukas dabas parka biedrība” un būvju nekustamā 

īpašuma iegādi 

Ziņo: A.Žuks 

3. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes pagasta, “Jaungūtmaņi”, 

atkārtotas, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

4. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Elkšņu pagasta, “Meža Orstes”, 

atkārtotas, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

5. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes pagasta, “Meža 

Ceļmalieši”, atkārtotas, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola 

apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 
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6. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītē, Zaļā iela 1, uz īpašuma 

pirmpirkuma tiesīgo personu izsoles protokola apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

7. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazbisenieki”, Viesītes pagasts, 

atsavināšanas procesa pārtraukšanu uzsākšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

8. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo telpu iznomāšanu Smilšu ielā 2, Viesītē un nomas 

tiesību mutiskas izsoles noteikumu Nr.2020/15 apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

9. Par dzīvokļa Sporta iela 25-14, Viesīte, pirkuma maksas sadalīšanu daļās. 

Ziņo: A.Žuks 

10. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesīte, Brīvības iela 6-4 atklātu, 

mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/16 apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

11. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Saukas pagasta, Lone, “Aronijas 

3”-17 atklātu, mutisku izsoli ar lejupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/17 apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

12. Par LEADER programmas projektu “Mīlestības takas 4.kārta- Viesītes Mazā ezeriņa veiklības 

takas izveidošana”. 

Ziņo: A.Žuks 

13. Par LEADER programmas projektu “Ātruma radara uzstādīšana drošības uzlabošanai Viesītes 

pilsētā”. 

Ziņo: A.Žuks 

14. Par nolietotā inventāra norakstīšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

15. Par īres līgumu pagarināšanu. 

Ziņo: M.Blitsons 

16. Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta. 

Ziņo: A.Žuks 

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

18. Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā, 

Ziņo: A.Žuks 

19. Par biedrības “Zīle” iesniegumu par atbrīvošanu no telpu nomas maksas ārkārtējās situācijas 

laikā. 

Ziņo: A.Žuks 

20. Par zemes nomas līguma slēgšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

21. Par zemes nomas līguma slēgšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

22. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Saukas pagasta “Skosu Pilskalns”. 

Ziņo: J.Līcis 

23. Par vecāku līdzfinansējuma atcelšanu Sēlijas Sporta skolas audzēkņiem un Viesītes Mūzikas un 

mākslas skolas audzēkņiem ārkārtējās situācijas laikā. 

Ziņo: A.Žuks 

24. Par materiālo atbalstu ēdināšanai Viesītes novadā deklarētajiem izglītojamiem valstī izsludinātās 

ārkārtējās situācijas laikā. 

Ziņo: A.Žuks 

25. Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamajiem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu 

ģimenēm ārkārtējās situācijas laikā. 

Ziņo: A.Žuks 

26. Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta. 

Ziņo: S.Lūse 
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1.# 

Par Viesītes novada pašvaldības piešķirto atbalstu no pašvaldības budžeta 2020.gadā  

vietējo iniciatīvu projektiem 

L.Zvirbule 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.punktu, 14. panta otrās daļas 6.punktu,  Viesītes novada 

pašvaldības 2019.gada 21.novembra lēmumu Nr.18 “Par nolikuma “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 

apstiprināšanu”, tiek izskatīti 10 projektu pieteikumi, lai no pašvaldības budžeta 2020.gadā piešķirtu 

finansējumu biedrībām, nodibinājumiem, kā arī vietējām iedzīvotāju iniciatīvu grupām, kuru vārdā 

darbojas fiziska persona, sabiedriski nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanai Viesītes novada 

teritorijā. 

 

1. Ņemot vērā projekta “Novadnieku dzejas kopkrājuma izdošana” izvērtēšanas rezultātus, atklāti 

balsojot, par–9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, 

Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes 

novada dome NOLEMJ: 

 No pašvaldības budžeta 2020.gadā piešķirt finansējumu 430,00 EUR vietējās iniciatīvu 

grupas (iesniedzējs L.G.) projektam “Novadnieku dzejas kopkrājuma izdošana. 

 

2. Ņemot vērā projekta “Arheoloģisko kreklu šūšanas tehnikā šūta stilizēta linu kleita”  izvērtēšanas 

rezultātus, atklāti balsojot, par–9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, 

atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 Nepiešķirt finansējumu biedrības “Rites Tautskola” (iesniedzējs R.V.) projektam 

“Arheoloģisko kreklu šūšanas tehnikā šūta stilizēta linu kleita” sakarā ar to, ka no pašvaldības 

piešķirtā finansējuma plānots iegādāties linu audumu un projektā nav skaidras vīzijas par uzšūtās 

linu kleitas turpmāko pielietojumu, (nolikumā noteikts, ka pašvaldības finansējums netiek piešķirts 

pasākumiem un/vai objektiem, kuri nav publiski pieejami sabiedrībai   - 4.3.11. punkts 

 

3. Ņemot vērā projekta “Samīļosimies pūkaini 1.06.2020”  izvērtēšanas rezultātus, atklāti balsojot, 

par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris 

Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-1 (Pēteris Līcis), Viesītes 

novada dome NOLEMJ: 

 Nepiešķirt finansējumu vietējās iedzīvotāju iniciatīvas grupas (iesniedzējs D.K.) 

projektam “Samīļosimies pūkaini 1.06.2020” sakarā ar to, ka projekta aktivitāšu īstenošanas laiks 

plānots 1.jūnijā, bet, ņemot vērā šī brīža ārkārtējās situācijas ierobežojumus- pasākuma īstenošana 

nevarēs notikt. Ja projektā plānotais pasākums tiks rīkots pēc ārkārtējās situācijas beigšanās un 

noteikto ierobežojumu atcelšanas, finansējumu pasākuma rīkošanai piešķirt no Lones Tautas nama 

budžeta.  

 

4. Ņemot vērā projekta “Nenovecot rokas klēpī salikušiem- mēs vēl gribam dot un ņemt”  

izvērtēšanas rezultātus, atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), 

pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 Nepiešķirt finansējumu Interešu klubiņa “Hortenzijas” (iesniedzējs I.B.) projektam 

“Nenovecot rokas klēpī salikušiem- mēs vēl gribam dot un ņemt”, jo pieteikumā prasīts 

finansējums atalgojumam, bet tas neatbilst nolikumam (nolikumā noteikts, ka pašvaldības 

finansējums netiek piešķirts projektu personāla atlīdzībai un projektu administrēšanai  - 

4.3.1.punkts) . 

 

5. Ņemot vērā projekta “Rakstniecības un grāmatniecības gaitas Jēkabpilī, Krustpilī, Viesītē” 

izvērtēšanas rezultātus, atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), 

pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 Nepiešķirt finansējumu vietējās iedzīvotāju iniciatīvas grupas (iesniedzējs L.Ā.) 

projektam “Rakstniecības un grāmatniecības gaitas Jēkabpilī, Krustpilī, Viesītē”, (nolikumā 

noteikts, ka pašvaldības finansējums netiek piešķirts projektam, kurš ir daļa no cita lielāka projekta 

un nav skaidri nodalīts  - 4.3.4. punkts) . 
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6. Ņemot vērā projekta “Biedrības “Zīle” mārketinga rīku-vizītkaršu un bukletu-izveide” 

izvērtēšanas rezultātus, atklāti balsojot, par–9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), 

pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 No pašvaldības budžeta 2020.gadā piešķirt finansējumu 430,00 EUR biedrības “Zīle” 

(iesniedzējs E.Sk.) projektam “Biedrības “Zīle” mārketinga rīku-vizītkaršu un bukletu-

izveide”. 

 

7. Ņemot vērā projekta “Apmācību nodarbību cikls Viesītes novada ģimenēm ar bērniem” 

izvērtēšanas rezultātus, atklāti balsojot, par–9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), 

pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 No pašvaldības budžeta 2020.gadā piešķirt finansējumu 430,00 EUR vietējās iedzīvotāju 

iniciatīvas grupas “Viesītes novada māmiņu klubs”(iesniedzējs S.Z.) projektam “Apmācību 

nodarbību cikls Viesītes novada ģimenēm ar bērniem”. 

 

8. Ņemot vērā projekta “Gleznošanas nodarbības plenērā uz audekla bērniem, pusaudžiem un 

vecākiem’’ izvērtēšanas rezultātus, atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris 

Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 Nepiešķirt finansējumu vietējās iedzīvotāju iniciatīvas grupas (iesniedzējs K.V.) 

projektam “Gleznošanas nodarbības plenērā uz audekla bērniem, pusaudžiem un vecākiem’’ 

sakarā ar to, ka projekta aktivitāšu īstenošanas laiks plānots š.g. vasarā, bet, ņemot vērā ārkārtējās 

situācijas ierobežojumus- pasākuma īstenošana nevarēs notikt. Ja projektā plānotais pasākums tiks 

rīkots pēc ārkārtējās situācijas beigšanās un noteikto ierobežojumu atcelšanas, finansējumu 

pasākuma rīkošanai piešķirt no Rites Tautas nama budžeta.  

 

9. Ņemot vērā projekta “Orientēšanās kartes izveide Kugres ezera apkaimē ” izvērtēšanas rezultātus, 

atklāti balsojot, par–9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 No pašvaldības budžeta 2020.gadā piešķirt finansējumu 400,00 EUR biedrības 

“Orientēšanās sporta klubs “Sēlijas mežs”” (iesniedzējs D.L.) projektam “Orientēšanās kartes 

izveide Kugres ezera apkaimē”. 

 

10. Ņemot vērā projekta “Atpūtas vietas izveide Stupeļu pilskalnā ” izvērtēšanas rezultātus, atklāti 

balsojot, par–9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, 

Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes 

novada dome NOLEMJ: 

 No pašvaldības budžeta 2020.gadā piešķirt finansējumu 430,00 EUR biedrības ”Ritten”  

(iesniedzējs A.G. ) projektam “Atpūtas vietas izveide Stupeļu pilskalnā”. 

 

Pretendentiem, kuriem saskaņā ar Viesītes novada domes lēmumu ir piešķirts finansējums, 

ir pienākums 1 mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas pašvaldības Attīstības un plānošanas 

nodaļā noslēgt Sadarbības līgumu par projekta realizēšanu Viesītes novada teritorijā. 

Pēc līguma noslēgšanas projekta realizētājs Attīstības un plānošanas nodaļā iesniedz līgumu ar 

pakalpojuma sniedzēju vai preču piegādātāju un rēķinu vai pavadzīmi atbalstītā projekta finansējuma 

saņemšanai. 

Pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, galvenā grāmatvede veic maksājumu 

pakalpojumu sniedzējam vai preču piegādātājam. 

Pretendentam, kurš saņēmis pašvaldības atbalstu, ir pienākums viena mēneša laikā pēc projekta 

aktivitāšu noslēguma, iesniegt piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaiti Attīstības un plānošanas nodaļā. 

Izpildei: attīstības un plānošanas nodaļai, Grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei 
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2.# 

Par nomas līguma izbeigšanu ar biedrību ‘’Saukas dabas parka biedrība’’ un 

būvju nekustamā īpašuma iegādi  

A.Žuks 

A.Žuks- informē par sagatavoto lēmuma projektu, par panākto vienošanos ar biedrību “Saukas dabas 

parka biedrība” par biedrības ieguldījumu segšanu. 

P.Līcis – kāpēc vajag atpirkt no biedrības šo īpašumu, vai pašvaldībai pirti vajag? 

I.Erte- tas tiek darīts, lai izbeigtu savstarpējās saistības, jo biedrība izbeidz pašvaldības īpašuma 

“Vecbincāni” nomu, turpmāk vairs to nenomās. Bet biedrībai piederošā pirts un attīrīšanas iekārtas ar 

nosaukumu “Veldzes” atrodas uz pašvaldības zemes. Lai šo jautājumu sakārtotu, no biedrības puses tika 

izteikts priekšlikums pašvaldībai iegādāties šo biedrības īpašumu. Tas ir novērtēts par 7000 EUR (pirts 

3900 EUR, attīrīšanas iekārtas 3100 EUR). Pirti kā tādu pašvaldībai nevajag, tas tiek darīts, lai būtu 

vienots īpašums- ēka ar zemi.  Finanšu komitejā deputāti vienojās, ka pēc nomas līguma izbeigšanās, šo 

nekustamo īpašumu “Vecbincāni” kopā ar atpirkto pirti un attīrīšanas iekārtām varētu pārdot izsoles ceļā 

kā vienotu īpašumu.  

J.Līcis – ierosina lēmuma projektā iekļaut punktu, ka pēc biedrības īpašuma nopirkšanas un ierakstīšanas 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda uzsākt nekustamā īpašuma “Vecbincāni” atsavināšanas procesu. 

M.Lācis – kāda būs piekļuve ezeram šajā vietā, tur ir peldvieta Lones ciema iedzīvotājiem. 

I.Erte- izsoles noteikumos to var iestrādāt, ka tiek saglabāta piekļuve. Ezeram ir arī tauvas josla, ka 

nodrošina piekļuvi krastam. 

A.Žuks – jautājums tiek likts uz balsošanu. 

Saņemts biedrības ‘’Saukas dabas parka biedrība’’, reģ. Nr. 40008079842, juridiskā adrese: P.n. 

Lone, Saukas pag., Viesītes nov., LV-5224 (turpmāk-biedrība) iesniegums, kurā tiek paziņots, ka 

biedrība neturpinās nomas attiecības ar Viesītes novada pašvaldību par nekustamo īpašumu 

‘’Vecbincāni’’, Saukas pag., Viesītes nov.  Līdz ar šo lēmumu, biedrība arī lūdz segt tās ieguldījumus 

īpašuma uzlabošanā, kā arī, segt izdevumus par pirts un attīrīšanas iekārtu būvniecību. 

Ar 2020.gada 17.aprīļa Viesītes novada domes bilanču un revīzijas komisijas un biedrības “Saukas 

dabas parka biedrība” pārstāvju kopīgas sēdes  lēmumu tika nolemts atbilstoši tirgus novērtējumam segt 

izdevumus par biedrībai piederošo būvju nekustamo īpašumu ‘’Veldzes’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar 

kadastra numuru 56885040017, īpašuma tiesības nostiprinātas Saukas pagasta zemesgrāmatā, 

nodalījumā Nr.1000 00520645, un segt izdevumus par  attīrīšanas iekārtām.   

Ir saņemts biedrības 2020.gada 21.aprīļa iesniegums kurā lūdz nopirkt biedrībai piederošo būvju 

nekustamo īpašumu “Veldzes”, Saukas pag., Viesītes nov. (pirts un attīrīšanas iekārtas) ar adresi 

“Veldzes”, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56885040017, kas saistītas ar Viesītes novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Vecbincāni”, Saukas pag., Viesītes nov. ar kadastra numuru 

56880040173, par tirgus vērtību.  Ar šo iesniegumu biedrība arī atsauc prasības par citām kompensācijas 

pozīcijām. 

Būvju nekustamā īpašuma tirgus novērtējums ir 7000,00 EUR(pielikumā vērtējums). 

Kompensācijas veids ir būvju nekustamā īpašuma pirkšana, tādējādi iegūstot pašvaldības īpašumā 

būves, kas ir saistītas ar pašvaldībai piederošo zemi, jo tādējādi tiek celta pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma ‘’Vecbincāni’’, Saukas pag., Viesītes nov.,  tirgus vērtība.  

Likuma ‘’Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un 

lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību’’ 14.panta otrā daļa nosaka, ka, ja ēkas 

(būves) vai augļu dārzs (koki) ir patstāvīgs īpašuma objekts, tā pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības ir 

zemes īpašniekam. Tādas pašas pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības ir ēku (būvju) vai augļu dārza (koku) 

īpašniekam, ja atsavina zemes gabalu. 
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Likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldība drīkst iegūt un 

atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī 

veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. 

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu,  likuma ‘’Par 

atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas 

spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību’’ 14.panta otro daļu, ņemot vērā domes finanšu komitejas 

2020.gada 15.aprīļa sēdes ierosinājumu (prot.Nr.4), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis,  Roberts Orups), pret-nav, atturas 1 

(Anatolijs Kvitkovs), nepiedalās-2 (Pēteris Līcis, Alfons Žuks- kā biedrības “Saukas dabas parka 

biedrība” valdes locekļi), Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Neturpināt nomas attiecības ar biedrību ‘’Saukas dabas parka biedrība ‘’, reģistrācijas 

Nr.40008079842, juridiskā adrese: P.n. Lone, Saukas pag., Viesītes nov., pēc 2020.gada 30.maija par 

Viesītes novada pašvaldībai piederošo  nekustamo īpašumu “Vecbincāni”, Saukas pag., Viesītes nov. 

(zemi un būvēm) un dzēst atzīmes zemesgrāmatā par īpašuma nomu. 

2. Pirkt no biedrības ‘’Saukas dabas parka biedrība’’, reģ. Nr. 40008079842, juridiskā adrese: 

P.n.Lone, Saukas pag., Viesītes nov., tai piederošo būvju nekustamo īpašumu ‘’Veldzes’’, Saukas 

pag., Viesītes nov. ar kadastra Nr. 56885040017, sastāvošu no būves ar kadastra apzīmējumu 

56880040374002., kā arī, ar būvi saistītās attīrīšanas iekārtas, par tirgus vērtību 7000,00 EUR (septiņi 

tūkstoši euro,00 centi), tai skaitā par būvi 3900,00 EUR un par attīrīšanas iekārtām 3100,00 EUR, kas 

saistītas ar Viesītes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Vecbincāni”, Saukas pag., 

Viesītes nov. ar kadastra numuru 56880040173. 

3. Deleģēt novada domes priekšsēdētāju slēgt pirkuma līgumu un parakstīt nostiprinājuma lūgumu 

zemesgrāmatai, un nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības uz būvju īpašumu.  

4. Uzsākt nekustamā īpašuma “Vecbincāni”, Saukas pagasts, Viesītes novads, kadastra numurs 

56880040173, atsavināšanas procesu. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei 

Zināšanai: biedrībai: Saukas dabas parka biedrība”, grāmatvedības un finanšu nodaļai  

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei 

 

3.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes 

pagasta, ‘’Jaungūtmaņi’’, ar kadastra numuru 56350060183, atkārtotas, atklātas, 

mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu 

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

Domes deputātiem iebildumu nav. 

 

         Saskaņā ar 2020.gada 3.aprīlī notikušo atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli 

Viesītes novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam Viesītes novada, Viesītes pagasta, 

‘’Jaungūtmaņi’’, ar kadastra Nr. 56350060183,  pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra 

noteikumiem Nr.87 ''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs'', Viesītes novada domes 

2019.gada 20.februāra lēmumu Nr.12 (prot.Nr.3) ''Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma Viesītes novada, Viesītes pagasta, ‘’Jaungūtmaņi’’ atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar 

augšupejošu soli un noteikumu Nr.2020/6  apstiprināšanu’’, domes Finanšu komitejas 2020.gada 

15.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, 

Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret-

nav, atturas-nav,  Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.Apstiprināt 2020.gada 3.aprīļa Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

Viesītes novada, Viesītes pagasta ‘’Jaungūtmaņi’’, ar kadastra Nr. 56350060183, atkārtotas, atklātas, 

mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokolu.   
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2.Objekta nosolītā cena:  EUR 5977.00 (pieci tūkstoši deviņi simti septiņdesmit septiņi euro un 

00 centi).  

3.Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr.1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Ošukalns’’,  

reģistrācijas Nr. LV45403003353, juridiskā adrese: Bebru iela 104A, Jēkabpils, LV-5201.  

4.Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma pārdošanu 

un parakstīt nostiprinājuma lūgumu. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei līguma un nostiprinājuma lūguma sagatavošanai 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

4.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Elkšņu 

pagasta, ‘’Meža Orstes’’, ar kadastra numuru 56580070099,  atkārtotas, atklātas, 

mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu 

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

Domes deputātiem iebildumu nav. 

     Saskaņā ar 2020.gada 3.aprīlī notikušo atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli Viesītes 

novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam Viesītes novada, Elkšņu pagasta, ‘’Meža 

Orstes’’, ar kadastra Nr. 56580070099, pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 

''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs'', Viesītes novada domes 2019.gada 20.februāra 

lēmumu Nr.11 (prot.Nr.3) ''Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes 

novada, Elkšņu pagasta, ‘’Meža Orstes’’ atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un 

noteikumu Nr.2020/5  apstiprināšanu’’, domes Finanšu komitejas 2020.gada 15.aprīļa sēdes lēmumu 

(prot. Nr.4), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav,  

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.Apstiprināt 2020.gada 3.aprīļa Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

Viesītes novada, Elkšņu pagasta ‘’Meža Orstes’’, ar kadastra Nr. 56580070099 atkārtotas, atklātas, 

mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokolu. 

2.Objekta nosolītā cena:  EUR 16710.00 (sešpadsmit tūkstoši septiņi simti desmit euro un 00 

centi).  

3.Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr. 1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Ošukalns’’,  reģ. Nr. 

LV45403003353, juridiskā adrese: Bebru iela 104A, Jēkabpils, LV 5201.  

4.Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma pārdošanu 

un parakstīt nostiprinājuma lūgumu. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei līguma un nostiprinājuma lūguma sagatavošanai 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

5.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes 

pagasta, ‘’Meža Ceļmalieši’’, ar kadastra numuru 56350060209, atklātas, mutiskas 

izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu 

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

Domes deputātiem iebildumu nav. 

     Saskaņā ar 2020.gada 3.aprīlī notikušo  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli Viesītes novada 

pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam Viesītes novada, Viesītes pagasta, ‘’Meža 

Ceļmalieši’’, ar kadastra Nr. 56350060209,  pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 ''Grāmatvedības uzskaites 

kārtība budžeta iestādēs'', Viesītes novada domes 2019.gada 20.februāra lēmumu Nr.10 (prot.Nr.3) ''Par 
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Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes pagasta, ‘’Meža 

Ceļmalieši’’ atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2020/4 apstiprināšanu’’, domes 

Finanšu komitejas 2020.gada 15.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.4), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons 

Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, 

Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav,  Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.Apstiprināt 2020.gada 3.aprīļa Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

Viesītes novada, Viesītes pagasta ‘’Meža Ceļmalieši’’, ar kadastra Nr. 56350060209,  atklātas, 

mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokolu.   

2.Objekta nosolītā cena: EUR 48780.00 (četrdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro 

un 00 centi).  

3.Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr. 1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Ošukalns’’,  reģ. Nr. 

LV45403003353, juridiskā adrese: Bebru iela 104A, Jēkabpils, LV 5201.  

4.Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma pārdošanu 

un parakstīt nostiprinājuma lūgumu. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei līguma un nostiprinājuma lūguma sagatavošanai 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

6.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesīte, 

Zaļā iela 1, ar kadastra numuru 56150010089, uz īpašuma pirmpirkumu tiesīgo personu  

izsoles  protokola apstiprināšanu 

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

Domes deputātiem iebildumu nav. 

     Saskaņā ar 2020.gada 3.aprīlī notikušo  uz īpašuma pirmpirkumu tiesīgo personu mutisku izsoli 

Viesītes novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam Viesītes novada, Viesīte, Zaļā iela 

1, ar kadastra Nr. 56150010089,  pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 ''Grāmatvedības uzskaites 

kārtība budžeta iestādēs'', Viesītes novada domes 2019.gada 20.februāra lēmumu Nr.9 (prot.Nr.3) ''Par 

Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesīte, Zaļā iela 1 atklātu, 

mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2020/3  apstiprināšanu’’, domes Finanšu komitejas 

2020.gada 15.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.4), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, 

Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav,  Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.Apstiprināt 2020.gada 3.aprīļa Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

Viesītes novada, Viesīte, Zaļā iela 1, ar kadastra Nr. 56150010089,  uz īpašuma pirmpirkumu tiesīgo 

personu  mutiskas izsoles  protokolu.  

2.Objekta nosolītā cena:  EUR 3098.00 (trīs tūkstoši deviņdesmit astoņi euro un 00 centi). 

3.Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr. 1 S.S.------------------------- 

4.Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma pārdošanu 

un parakstīt nostiprinājuma lūgumu. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei līguma un nostiprinājuma lūguma sagatavošanai 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 
 

7.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu ‘’Mazbisenieki’’, Viesītes 

pagasts, Viesītes novads atsavināšanas procesa pārtraukšanu 

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

Domes deputātiem iebildumu nav. 
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Ar Viesītes novada domes 2019.gada 21.februāra lēmumu Nr.1, prot.Nr.2, tika nolemts uzsākt 

atsavināšanas procesu Viesītes novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam 

‘’Mazbisenieki’’, Viesītes pag., Viesītes nov. , ar kadastra numuru 56350010049. 

Dokumentācijas sagatavošanas rezultātā tika konstatēts, ka jāveic meža inventarizācijas datu 

precizēšana. Apsekojot īpašumu dabā konstatēts, ka fiziski nav iespējams veikt apsekošanu, jo īpašums 

ir applūdis.  

Līdz ar to, nepieciešams pārtraukt nekustamā īpašuma atsavināšanas procesu.  

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām''14.panta 2.punktu, 21.panat 

pirmās daļas 17.punktu, domes Finanšu komitejas 2020.gada 15.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.4), atklāti 

balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris 

Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav,  Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 

               Pārtraukt Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes 

pagasts, ‘’Mazbisenieki’’, ar kadastra numuru 56350010049, atsavināšanas procesu un īpašumu atgriezt 

bilancē.  

Izpildei: pašvaldības juristei, galvenajai grāmatvedei. 

 

8.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo telpu iznomāšanu Smilšu ielā 2, Viesītē, 

Viesītes novadā un nomas tiesību mutiskas izsoles noteikumu Nr.2020/15 apstiprināšanu  

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu un noteikumu projektu. Ierosina apstiprināt 

Domes deputātiem iebildumu nav. 

Personas  ir iesniegušas iesniegumus par iespēju nomāt telpas (Nr.123, 124, 125, 126, 127) būvē 

ar kadastra apzīmējumu 56150010432001, kas atrodas Smilšu ielā 2, Viesīte, Viesītes nov., 

komercdarbībai- kafejnīcas darbībai. Telpas ir labiekārtotas, to platība ir 100,6  kv.mtr. 

Ar 2020.gada 19.marta Viesītes novada domes lēmumu Nr.30 , prot.Nr.4 ‘’Par nedzīvojamo telpu nomu 

Viesītes kultūras pilī, Smilšu ielā 2, Viesītē’’  nolemts, ka telpas drīkst iznomāt, jo tās nav nepieciešamas 

pašvaldības funkciju veikšanai.  

Ir veikts telpu nomas tirgus novērtējums. Noteikta viena kvadrātmetra cena -EUR 1,10 par 

kv.mtr. 

2018.gada 20.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.97 ‘’Publiskas personas mantas iznomāšanas 

noteikumi’’ 23.punkts nosaka, ka nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Informācija par 

objekta nomu ir publicējama  pašvaldības mājaslapā www.viesite.lv. 

Jāapstiprina izsoles noteikumi. 

Ņemot vērā personu iesniegumu par telpu nomu Viesītes novada, Viesītē, Smilšu ielā 2, pamatojoties uz 

likuma ''Par pašvaldībām'' 14.pantu pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra 

noteikumiem Nr.97 ''Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi’’, domes Finanšu komitejas 

2020.gada 15.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.4), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, 

Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav,  Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.Uzsākt mutiskas izsoles procedūru Viesītes novada pašvaldībai piederošajām, labiekārtotas 

būves ar kadastra apzīmējumu 56150010432001, telpām Nr. 123, 124, 125, 126, 127 , ar platību 100,6 

kv.mtr., kas atrodas  Viesītes novada, Viesītē, Smilšu ielā 2. 

2.Iznomāt telpas uz 5 (pieciem) gadiem, piemērojot mutisku izsoli, normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā.   

http://www.viesite.lv/
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3.Noteikt telpu nomas kvadrātmetra izsoles sākumcenu  EUR 1.10 (viens eiro, 10 centi) par 1 

kv.mtr., saskaņā ar tirgus novērtējumu. 

4. Noteikt izsoles soli EUR 0,01(nulle komats nulle viens euro) par vienu kv.mtr. 

5. Ievietot sludināju pašvaldības mājaslapā atbilstoši normatīvajiem aktiem, nosakot pretendentu 

pieteikšanos līdz 2020.gada 30.aprīlim Viesītes novada pašvaldības kancelejā, darba laikā. 

6. Rīkot mutisku izsoli 2020.gada 5.maijā plkst. 9.00 Brīvības ielā 10, Viesītē. 

7. Papildus nomas maksai maksājuma maksa par siltuma patēriņu, elektroenerģiju, ūdeni un 

kanalizāciju, atkritumu apsaimniekošanu. 

8. Apstiprināt izsoles noteikumus Nr.2020/15. 

9.  Izveidot izsoles komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs: deputāts Pēteris Līcis, 

komisijas locekļi: deputāts Juris Līcis, deputāts Anatolijs Kvitkovs, galvenā grāmatvede Anita 

Maļinovska, pašvaldības juriste Ināra Erte.  

 

Izpildei: pašvaldības juristei  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, Viesītes kultūras pils direktorei 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei 

 

APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada pašvaldības domes sēdē 

2020. gada 23.aprīlī 

(protokols Nr.6, lēmums Nr.8) 

Telpu Smilšu ielā 2, Viesītē, Viesītes novadā  

Nomas tiesību mutiskas izsoles noteikumi Nr.2020/15 

Viesītes novada Viesītē 

1. Vispārīgie noteikumi 

 
1.1. Izsoles noteikumi izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 

20.februāra noteikumu Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 2. Nodaļu, kas 

nosaka kārtību, kādā mutiskā izsolē tiks izsolītas nomas tiesības nomas objektam: nedzīvojamās telpas 

100,6 m2 kopplatībā (Nr.123, 124, 125, 126, 127), telpu grupas kadastra apzīmējums 

56150010432001, adresē: Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes nov., LV 5237 (turpmāk tekstā – Objekts). 

1.2. Izsoli organizē Viesītes novada domes ievēlēta izsoles  komisija (turpmāk – Komisija); 

1.3. Izsoles mērķis – Objekta iznomāšana par iespējami augstāku nomas maksu. 

1.4. Izsole tiek veikta par Objekta ikmēneša nomas maksas lielumu. Izsoles sākuma cena (Objekta 

nosacītā ikmēneša nomas maksa) ir noteikta  ar licencēta vērtētāja novērtējumu; 

1.5. Nomas līgums ar izsoles uzvarētāju tiek slēgts uz 5 (pieciem) gadiem, ar tiesībām pagarināt 

nomas līguma termiņu, ievērojot likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” noteikto nomas līguma termiņa ierobežojumu; 

1.6. Ar noteikumiem var iepazīties mājas lapā internetā www.viesite.lv vai Viesītes novada 

pašvaldības kancelejā, Brīvības ielā 10, Viesītē, darba laikā; 

1.7. Interesentiem ir tiesības veikt nomas objekta apskati no 24.04.2020. līdz 30.04.2020. darba laikā, 

iepriekš saskaņojot laiku ar Viesītes kultūras pils direktori Raisu Vasiļjevu  pa tel. 26513349 vai e-pastu 

raisa.vasiljeva@viesite.lv. Izsolē nevar piedalīties pretendents, kuram ir nenokārtotas maksājumu 

saistības ar Viesītes novada pašvaldību (nekustamā īpašuma nodokļa, nomas maksājumi). 

 

2. Izsoles objekts un nosacītā cena 

2.1. Izsoles Objekts ir nomas tiesības, kas tiek izsolītas mutiskā izsolē, turpmāk tekstā – Izsole. 

Informācija par izsoles Objektu ir pievienota Nolikuma 1. pielikumā. 

2.2. Objekta lietošanas mērķis – komercdarbībai- kafejnīcas darbībai. 

http://www.viesite.lv/
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2.3. Telpu sastāvs: nedzīvojamās telpas (Nr.123, 124, 125, 126, 127) 100,6 m2 kopplatībā, būves 

kadastra apzīmējums 56150010432001. 

2.4. Objekta izsoles nosacītā cena: 1,10 EUR mēnesī (bez PVN) par kv.mtr. 

2.5. Izsoles solis:  0,01 EUR par kv.mtr. 

 

3. Izsoles pretendenta pieteikums 

3.1. Persona, kura vēlas nomāt Objektu (turpmāk tekstā – Pretendents), iesniedz Iznomātajam, 

noformējot atbilstoši pievienotajam paraugam (pielikumā Nr.2) pieteikumu, norādot šādu informāciju: 

3.1.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi; 

3.1.2. juridiska persona (arī personālsabiedrība) – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un 

juridisko adresi;  

3.1.3. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu; 

3.1.4. elektroniskā pasta adresi (ja ir), tālr. Nr., faksa Nr. (ja ir);  

3.1.5. objekta adresi, kadastra numuru un platību;  

3.1.6. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā; vēlamo nomas termiņu, kas nepārsniedz 

Noteikumos noteikto maksimālo nomas termiņu. 

 

4. Izsoles vieta un laiks, mutiskās izsoles kārtība  

4.1. Izsole notiks 2020. gada 5.maijā plkst. 9.00 Viesītes novada pašvaldības telpās Brīvības ielā 10, 

Viesīte, Viesītes nov.,2.stāvā. 

4.2. Nomas izsoles pieteikums jāiesniedz darba laikā līdz 2020.gada 30.aprīlim (ieskaitot)  Viesītes 

novada pašvaldībai Brīvības ielā 10, Viesīte, Viesītes nov. 

4.3. Iznomātājs reģistrē saņemtos pieteikumus to saņemšanas secībā, norādot saņemšanas datumu un 

laiku, kā arī nomas tiesību Pretendentu.  

4.4. Nomas tiesību Pretendentam ir tiesības piedalīties mutiskā izsolē, ja pieteikums iesniegts 

publikācijā norādītajā termiņā.  

4.5. Mutisko izsoli publikācijā norādītajā izsoles datumā, laikā un vietā rīko komisija. Izsole notiek 

ar augšupejošu soli. Solīšana sākas no nomas objektam nosacītā nomas maksas apmēra un notiek tikai 

pa noteikto izsoles soli. 

4.6.  Nomas tiesību pretendenti pirms mutiskās izsoles sākuma ar parakstu apliecina, ka 

iepazinušies ar izsoles norises kārtību. Nomas tiesību pretendentu sarakstā ieraksta katra pretendenta 

vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kā arī pretendenta pārstāvja vārdu un uzvārdu. 

4.7.  Atsakoties no turpmākas solīšanas, katrs izsoles dalībnieks nomas tiesību pretendentu sarakstā 

ar parakstu apliecina savu pēdējo solīto nomas maksas summu. Mutisko izsoli protokolē. 

4.8.  Mutiskās izsoles rezultātus apstiprina Viesītes novada dome  un 10 darbdienu laikā pēc izsoles 

rezultātu apstiprināšanas  lēmumu publicē vai nodrošina attiecīgās informācijas publicēšanu 

tīmekļvietnē www.viesite.lv 

4.9.  Ja publikācijā norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā neviens nomas tiesību pretendents 

nav pieteicies, iznomātājs lemj par tālāko rīcību. 

4.10. Ja mutiskai izsolei piesakās tikai viens nomas tiesību pretendents, izsoli atzīst par notikušu. 

Iznomātājs ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas nav zemāka par 

izsoles sākumcenu. 

4.11. Ja mutiskai izsolei piesakās vairāki nomas tiesību pretendenti un neviens nomas tiesību 

pretendents nepārsola izsoles sākumcenu, izsoli atzīst par nenotikušu un lemj par tālāko rīcību. 

4.12. Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar to nomas tiesību pretendentu, kurš nosolījis visaugstāko 

nomas maksu. Nomas tiesību pretendents paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu 

slēgt nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no 

nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents 

līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no 

nomas līguma slēgšanas ir atteicies. 

4.13.  Ja nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas 

līgumu, iznomātājam ir tiesības secīgi piedāvāt slēgt nomas līgumu tam pretendentam, kurš nosolīja 

nākamo augstāko nomas maksu.  

5.Komisijas tiesības un pienākumi 

5.1. Komisijas sastāv no 5 locekļiem. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs.  
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5.2. Nomas izsoli Komisijas protokolē. Komisija atbild par izsoles norisi un ar to saistīto lēmumu 

pieņemšanu. 

5.3. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tās sēdē piedalās vismaz 3 no Komisijas locekļiem.  

5.4. Komisijai ir šādi pienākumi:  

5.4.1. Rīkot nomas izsoli noteiktajā termiņā;  

5.4.2. pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu un parakstīt izsoles protokolu; 

5.4.3. atbildēt uz Pretendentu jautājumiem;  

5.4.4. mutiski paziņot visiem izsoles dalībniekiem izsoles rezultātu un pieņemt parakstus par 

pēdējo nosolīto summu.  

 

6. Līguma slēgšana 

 

Nomas līgumu (Nolikuma 3. pielikums) Iznomātājs slēdz Noteikumos noteiktajā kārtībā ar to nomas 

tiesību Pretendentu, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu un atbilst Nolikumā noteiktajiem 

prasībām. 

 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                                      A.Žuks 

9.# 

Par dzīvokļa Sporta iela 25-14, Viesīte, Viesītes novads  

pirkuma maksas sadalīšanu daļās 

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

Domes deputātiem iebildumu nav. 

 

Ar 2020.gada 20.februāra Viesītes novada domes lēmumu (lēmums nr. 36, prot.Nr.3) ‘’Par piedāvājumu 

dzīvokļa atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā’’ M.B.-----------------tika piedāvāts iegādāties dzīvokli 

Nr.14 (četrpadsmit), kas atrodas Sporta ielā 25 (divdesmit pieci) , Viesīte, Viesītes nov. 

2020.gada 24.martā M.B.iesniegusi iesniegumu, kurā lūdz maksu par dzīvokli EUR 2320.00 (divi 

tūkstoši trīs simti euro un 00 centi) un EUR 194.40 (viens simts deviņdesmit četrus euro un 00 centus) 

samaksāt sekojošās daļās: EUR 1000.00 (vienu tūkstoti euro euro un 00 centus) pie līguma slēgšanas un 

atlikušo summu vienādos maksājumos katru mēnesi 8(astoņu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešā daļa pieļauj pirkuma maksas sadalīšanu 

daļās un nosaka procentus no nesamaksātās summas. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma  36.panta trešo 

daļu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība 

budžeta iestādēs”, Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam “Kārtība 

budžeta iestādēm normatīvo aktu grāmatvedības uzskaites un pārskatu sagatavošanas jomā 

piemērošanai”, domes Finanšu komitejas 2020.gada 15.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.4), atklāti balsojot, 

par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta 

Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.M.B. veikt samaksu par dzīvokļa īpašumu EUR 2320.00 (divi tūkstoši trīs simti divdesmit  euro un 

00 centus) un izdevumus par dzīvokļa inventarizāciju un novērtēšanu EUR 194.40, ieskaitot naudu 

Viesītes novada pašvaldībai, A/s SEB banka, kods UNLALV2X009, konts 

LV66UNLA0009013130395, sekojošā kārtībā: 

1.1. EUR 1000.00 (viens tūkstotis euro un 00 centus) - pie līguma parakstīšanas. 

1.2.Atlikušo summu - 8(astoņu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas, vienādos 

maksājumos katru mēnesi. 

2.Slēgt nomaksas  pirkuma līgumu par dzīvokļa īpašumu  parakstīt nostiprinājuma lūgumu tiesai 

īpašnieka maiņai pēc līguma summas pilnas samaksas. 
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3.Nomaksas pirkuma līgumā ietvert Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešās 

daļas noteikumus. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt  Administratīvajā rajona tiesā 1(viena) mēneša laikā no tā spēkā stāšanās. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

10.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā  dzīvokļa īpašuma Viesītes novada, Viesīte, 

Brīvības iela 6-4  atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu 

Nr.2020/16 apstiprināšanu 

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu un izsoles noteikumu. Ierosina apstiprināt. 

Domes deputātiem iebildumu nav. 

 

Dzīvokļa īpašums Brīvības iela 6-4  ar kadastra numuru 56159009206 atrodas Viesītes novada, Viesītē, 

Brīvības ielā 6, tas sastāv no dzīvokļa Nr.4 (četri)  un 282/2421 (divi simti astoņdesmit divām divi 

tūkstoši četri simti divdesmit pirmajām) domājamām daļām no 2(divām) būvēm un funkcionāli saistītā 

zemes gabala. Īpašuma tiesības Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas  Viesītes pilsētas 

zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 584-4. Pirmpirkuma tiesību uz īpašumu nav.  

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli tiks rīkota 2020.gada 5.jūnijā plkst.9.00. Izsoles solis EUR 

50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).Pamatojoties uz sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja vērtējumu, 

objekta tirgus vērtība ir noteikta EUR 240.00 (divi simti četrdesmit  euro un 00 centi).  Objekta kadastrālā 

vērtība ir EUR 173.00. Inventarizācijas un vērtēšanas izmaksas ir EUR 194.40. Izsoles sākumcena tiek 

noteikta EUR 435.00 (četri simti trīsdesmit pieci euro un 00 centi). Jāapstiprina izsoles noteikumi.  

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ''Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu'' 1.pantu, 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 1.punktu, 8.pantu, 11.pantu, likuma ''Par pašvaldībām'' 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, domes Finanšu komitejas 2020.gada 15.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.4), atklāti balsojot, par 

– 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta 

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

1.Atsavināt, pārdodot  atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Viesītes novada pašvaldībai 

piederošo dzīvokļa īpašumu Viesītes novada, Viesīte, Brīvības iela 6-4, ar kadastra numuru 

56159009206, sākumcena  EUR 435.00 (četri simti trīsdesmit pieci euro un 00 centi).  Solis EUR 50.00 

(piecdesmit euro un 00 centi). 

2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.2020/16.   

3. Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs: deputāts Pēteris Līcis, komisijas 

locekļi: deputāts Juris Līcis, deputāts Anatolijs Kvitkovs, galvenā grāmatvede Anita Maļinovska, 

pašvaldības juriste Ināra Erte.  

4. Ievietot sludinājumu oficiālajā izdevumā ''Latvijas Vēstnesis'', pašvaldības mājas lapā un 

informatīvajā izdevumā ''Viesītes novada vēstis''. 

Izpildei: pašvaldības juristei , Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2020.gada 23.aprīļa lēmumam Nr.10; (prot. Nr.6)  

APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada pašvaldības 

domes sēdē 2020.gada 25.aprīlī 
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Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma  Viesītes novada, Viesīte, 

Brīvības iela 6-4, atklātas, mutiskas  izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi 

Nr.2020/16 

Viesītes novada Viesītē 

1.Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota  atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli dzīvokļa 

īpašumam Viesītes novada, Viesīte, Brīvības iela 6-4, ar kadastra numuru 56159009206, pircēja 

noteikšanai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu. 

 

2.Ziņas par izsolē pārdodamo objektu : 

Viesītes novads, Viesīte, Brīvības iela 6-4, kadastra numurs 56889000007; sastāv no 2(divām)  

istabām  ar platību 28,2 kv.mtr. un 282/2421 domājamām daļām no 2 būvēm un funkcionāli saistītā 

zemes gabala. 

3. Objekta izsoles sākumcena cena ir noteikta: EUR 435.00 (četri simti trīsdesmit pieci euro un 00 

centi). 

Cenas paaugstinājums izsoles gaitā(solis): katru nākamo reizi EUR 50.00. 

4. Apgrūtinājumi: nav  

 

5. Izsole notiks  2020.gada 5.jūnijā plkst. 9.00 Viesītes novada, Viesītē, Brīvības ielā 10. 

 

6.Izsoles norise: Atklāta, mutiska  izsole ar augšupejošu soli. Izsole notiks vienā kārtā. 

Izsolē var piedalīties fiziskas un juridiskas personas. 

7.Izsoles dalībnieku reģistrācija: 

7.1.Pieteikumu  izsolei var iesniegt līdz 2020.gada 4.jūnijam, darba dienās darba laikā, Viesītes 

novada pašvaldības kancelejā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads. 

7.2.Pieteikums iesniedzams rakstiski ar atzīmi, kura īpašuma  izsolei tas tiek iesniegts. Iesniegumā 

norādāms iesniedzēja nosaukums (juridiskai personai), vārds un uzvārds (fiziskai personai), personas 

kods vai reģ. Nr., adrese un tel. Nr. Iesniedzams nodrošinājumu apliecinošs dokuments. 

7.3.Nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas ieskaitāms Viesītes novada pašvaldībai A/S SEB 

banka, kods UNLALV2X, konts LV66UNLA0009013130395. 

7.4.Nodrošinājums tiek atmaksāts nedēļas laikā pēc izsoles šādos gadījumos: 

- tiem izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši pārdodamo objektu; 

- ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu izsoles rīkotāja vainas dēļ. 

 

7.5.Nodrošinājums  tiek ieskaitīts objekta pirkuma maksā objekta ieguvējam. 

7.6.Līdz izsoles dienai iesniedzami arī sekojoši dokumenti: 

Juridiska persona vai personālsabiedrība iesniedz: pilnvaras kopiju (pilnvaras oriģināls un personu 

apliecinošs dokuments uzrādāms pirms izsoles); 

Fiziskām personām- personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles.  

 

8.Pirkuma maksa  maksājama euro. Samaksas nosacījumi: samaksa par objektu jāveic un pirkuma līgums 

jānoslēdz 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu  laikā pēc nosolīšanas, skaitot no izsoles dienas. 

9.Nenotikušas,spēkā neesošas un atkārtotas izsoles; 

9.1.Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja netiek saņemts neviens piedāvājums pirkt objektu.  

9.2.Ja objekta izsole nenotiek, tiks pieņemts lēmums par tālāko rīcību. 
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9.3.Ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu izsoles rīkotāja vainas dēļ, visus izdevumus, kas radušies 

sakarā ar izsoles atzīšanu par spēkā neesošu, sedz no izsoles rīkotāja līdzekļiem.   

9.4.Ja izsole atzīta par spēkā neesošu tādēļ, ka pircējs nav veicis noteiktajā laikā maksājumus , 

atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu par objekta pirkšanu par savu nosolīto cenu dod izsoles 

dalībnieks, kurš solīja augstāko cenu pirms pircēja nosolītās cenas un izpilda Izsoles noteikumus.  

10.Izziņas par izsoli sniedz Viesītes novada Viesītē, Brīvības ielā 10, domes juriste, t. 65245374, 

26424109 

 Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                   A.Žuks 

 

11.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā  dzīvokļu īpašumu Viesītes novada, Saukas 

pagasta, Lone, ‘’Aronijas 3’’-17 atklātu, mutisku  izsoli ar lejupejošu soli un izsoles 

noteikumu Nr.2020/17 apstiprināšanu 

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu un izsoles noteikumu. Ierosina apstiprināt. 

Domes deputātiem iebildumu nav. 

 

Dzīvokļa īpašums ’’Aronijas 3’’-17  ar kadastra numuru 56889000007 atrodas Viesītes novada, Saukas 

pagasta, Lonē, tas sastāv no dzīvokļa Nr.17 (septiņpadsmit)  un 739/11946 (septiņi simti trīsdesmit 

deviņām vienpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit sestajām) domājamām daļām no ēkas un 

funkcionāli saistītā zemes gabala. Īpašuma tiesības Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas  

Saukas pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 154-17. 

Pirmpirkuma tiesību uz īpašumu nav.  

Ir notikušas vairākas izsoles ar augšupejošu soli, kuras bijušas neveiksmīgas. Neviens pretendents nav 

pieteicies iegādāties dzīvokļa īpašumu par izsolēs piedāvāto sākuma cenu. Dzīvokļa īpašums nav 

nepieciešams pašvaldībai tās funkciju realizēšanai un pašvaldībai to uzturēt nav saimnieciski izdevīgi. 

Lai dzīvokļa īpašumu pārdotu, tiek nolemts to pārdot izsolē ar lejupejošu soli.  

Atklāta, mutiska izsole ar lejupejošu soli tiks rīkota 2020.gada 5.jūnijā  plkst.9.30. Izsoles solis EUR 

50.00 (piecdesmit euro un 00 centi). 

Objekta izsoles sākuma cena tiek noteikta EUR 1160.00 (viens tūkstotis viens simts sešdesmit  euro 

un 00 centi), kas bija trešās izsoles ar augšupejošu soli sākuma cena.   

Jāapstiprina izsoles noteikumi.  

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ''Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu'' 1.pantu, 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.pantu, 8.pantu, 11.pantu,15.panta otro daļu, 17.panta pirmo daļu, 

33.pantu,  likuma ''Par pašvaldībām'' 21.panta pirmās daļas 17.punktu, domes Finanšu komitejas 

2020.gada 15.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.4), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, 

Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav,  Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.Atsavināt, pārdodot  atklātā, mutiskā izsolē ar lejupejošu soli Viesītes novada pašvaldībai 

piederošo dzīvokļa īpašumu Viesītes novada, Saukas pagasta, Lone, ‘’Aronijas 3’’-17, ar kadastra 

numuru 56889000007, sākumcena  EUR 1160.00 (viens tūkstotis viens simts sešdesmit euro un 00 

centi).   

2.Izsoles komisijai noteikt dzīvokļa īpašuma izsoles slepeno cenu. 
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3. Apstiprināt izsoles Noteikumus  Nr.2020/ 17.  

4.Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs: deputāts Pēteris Līcis, komisijas 

locekļi: deputāts Juris Līcis, deputāts Anatolijs Kvitkovs, galvenā grāmatvede Anita Maļinovska, 

pašvaldības juriste Ināra Erte.  

5. Ievietot sludinājumu oficiālajā izdevumā ''Latvijas Vēstnesis'', pašvaldības mājas lapā un 

informatīvajā izdevumā ''Viesītes novada vēstis''. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2020.gada 23.aprīļa lēmumam Nr.11 (prot. Nr.6)  

APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada pašvaldības 

domes sēdē 2020.gada 23.aprīlī 

 

Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesītes novada, Saukas 

pagasta, Lone, ‘’Aronijas 3’’-17, atklātas, mutiskas  izsoles ar lejupejošu soli  izsoles 

noteikumi Nr.2020/ 17 

Viesītes novada Viesītē 

1.Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota  atklāta, mutiska izsole ar lejupejošu soli dzīvokļa 

īpašumam Viesītes novada, Saukas pagasta, Lone, ‘’Aronijas 3’’-17, ar kadastra apzīmējumu 

56889000007, pircēja noteikšanai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu. 

 

2.Ziņas par izsolē pārdodamo objektu: Viesītes novads, Saukas pagasts, Lone, ‘’Aronijas 3’’-17, 

kadastra numurs 56889000007; sastāv no 3(trim) dzīvojamām istabām un palīgtelpām ar kopējo 

platību  73,9 kv.mtr. un 739/11946 domājamām daļām no būves un funkcionāli saistītā zemes gabala. 

3. Objekta izsoles sākumcena cena ir noteikta : EUR 1160.00 (viens tūkstotis viens simts sešdesmit 

euro un 00 centi). 

Pirmais un turpmākie izsoles soļi: 50.00 euro. 

4.Apgrūtinājumi: nav  

 

5. Izsole notiks  2020.gada 5.jūnijā plkst. 9.30 Viesītes novada, Viesītē, Brīvības ielā 10. 

 

6.Izsoles norise: Atklāta, mutiska  izsole ar lejupejošu soli. Izsole notiks vienā kārtā. 

Izsolē var piedalīties fiziskas un juridiskas personas. 

7.Izsoles dalībnieku reģistrācija: 

7.1.Pieteikumu  izsolei var iesniegt līdz 2020.gada 4.jūnijam, darba dienās darba laikā, Viesītes 

novada pašvaldības kancelejā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads. 

7.2.Pieteikums iesniedzams rakstiski ar atzīmi, kura īpašuma  izsolei tas tiek iesniegts. Iesniegumā 

norādāms iesniedzēja nosaukums (juridiskai personai), vārds un uzvārds (fiziskai personai), personas 

kods vai reģ. Nr., adrese un tel. Nr. Iesniedzams nodrošinājumu apliecinošs dokuments. 

7.3.Nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas ieskaitāms Viesītes novada pašvaldībai A/S SEB 

banka, kods UNLALV2X, konts LV66UNLA0009013130395. 
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7.4.Nodrošinājums tiek atmaksāts nedēļas laikā pēc izsoles šādos gadījumos: 

- tiem izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši pārdodamo objektu; 

- ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu izsoles rīkotāja vainas dēļ. 

7.5.Nodrošinājums  tiek ieskaitīts objekta pirkuma maksā objekta ieguvējam. 

7.6.Līdz izsoles dienai iesniedzami arī sekojoši dokumenti: 

Juridiska persona vai personālsabiedrība iesniedz: pilnvaras kopiju (pilnvaras oriģināls un personu 

apliecinošs dokuments uzrādāms pirms izsoles); 

Fiziskām personām- personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles.  

 

8.Pirkuma maksa  maksājama euro. Samaksas nosacījumi: samaksa par objektu jāveic un pirkuma līgums 

jānoslēdz 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu  laikā pēc nosolīšanas, skaitot no izsoles dienas. 

9.Izsoles norise: 

9.1. Izsoles dalībnieks vai viņa pilnvarotā persona izsoles telpās uzrāda personu apliecinošu 

dokumentu un apliecina, ka zina izsoles noteikumus. Ja personu apliecinošu dokumentu nevar uzrādīt, 

dalība izsolē tiek liegta.  

9.2.Solīšana notiek pa vienam izsoles solim ar lejupejošu soli. 

9.3. Izsoles komisija pirms izsoles ar lejupejošu soli  nosaka slepeno cenu. 

9.4. Par to, ka noteikta slepenā cena, izsoles komisijas priekšsēdētājs paziņo izsoles dalībniekiem. 

9.5. Slēgtā aploksne ar slepeno cenu izsoles laikā novietojama redzamā vietā uz galda. 

9.6. Notiek solīšanas process, paceļot dalībnieka kartīti. Pirmā solījuma laikā nosacītā cena tiek 

paaugstināta par izsoles soli, bet ar katru nākamo solījumu nosacītā cena tiek pazemināta par izsoles soli. 

Ja pie solīšanas ar pazeminātu soli nav saņemts solījums par konkrēto soli, cena tiek pazemināta līdz 

solījuma saņemšanai. Tad izsoles vadītājs trīs reizes atkārto solīto cenu un, ja neviens cits izsoles 

dalībnieks nesola šo cenu, fiksē to ar āmura piesitienu. 

9.7. Ja vienādu cenu piedāvājuši vairāki solītāji, notiek izsole ar augšupejošu soli. Ja neviens 

augstāku cenu nesola , ar āmura piesitienu tiek fiksēta augstākā nosolītā cena. 

9.8. Ja vairāki dalībnieki ir piedāvājuši vienādu cenu, uzvar dalībnieks, kurš pirmais pieteicies 

izsolei. 

9.9. Pēc visaugstākā cenas nosolījuma izsoles komisijas priekšsēdētājs izsoles dalībnieku 

klātbūtnē atver aploksni ar slepeno cenu. Ja slepenā cena ir augstāka par piedāvāto summu, par šo faktu 

paziņo klātesošajiem. Slepeno cenu klātesošajiem nepaziņo. 

9.10. Katrs solītājs ar parakstu apstiprina izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo nosolīto cenu. Ja 

solītājs atsakās parakstīties, viņu svītro no izsoles dalībnieku saraksta un neatmaksā nodrošinājumu. 

9.11. Ja izsoles laikā neviens no dalībniekiem nepiedalās solīšanā, tad visiem izsoles dalībniekiem 

neatmaksā nodrošinājumu. 

10. Izsoles rezultāti: 

10.1. Par izsoles uzvarētāju kļūst tas dalībnieks, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu. 

10.2. Ja neviens no dalībniekiem nav pārsolījis slepeno cenu, izsole uzskatāma par nenotikušu. 

10.3. Izsoles komisija paraksta izsoles protokolu, kuru iesniedz apstiprināšanai domē. 

10.4. Dome apstiprina izsoles protokolu kārtējā domes sēdē. Līgums par īpašuma pirkšanu 

jānoslēdz divu nedēļu laikā pēc domes sēdes. 

10.5. Ja izsoles uzvarētājs nav samaksājis pirkuma maksu noteiktajā laikā, viņš zaudē drošības 

naudu un tiesības pirkt objektu ir nākošajam augstākās cenas nosolītājam, naudu samaksājot Viesītes 

novada pašvaldībai 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas. Ja minētā 

persona neizmanto tiesības pirkt objektu, izsole atzīstama par nenotikušu. 
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11. Izziņas par izsoli sniedz Viesītes novada Viesītē, Brīvības ielā 10, domes juriste, t. 65245374, 

26424109 

 Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                          A.Žuks 

 

12.# 

Par LEADER programmas projektu “Mīlestības takas 4.kārta – Viesītes Mazā ezeriņa 

veiklības takas izveidošana” 

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

Domes deputātiem iebildumu nav. 

 

Biedrība “Lauku partnerība “Sēlija”” ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu pieņemšanas 8. kārtu 

Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās 

attīstības stratēģijas ieviešanai.  

Pamatojoties uz biedrības „Lauku partnerība “Sēlija”” izsludināto atklāto astotās kārtas konkursu 19.2. 

pasākumā „“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” atbilstoši 

Ministru kabineta 2015.gada 13. oktobra noteikumiem  Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju”” ir sagatavots projekta pieteikums “Mīlestības takas 4.kārta – Viesītes Mazā 

ezeriņa veiklības takas izveidošana”.  

Projektu paredzēts iesniegt 3.mērķa „Atbalstīt dabas resursu mērķtiecīgu pielietojumu un veselīgu 

dzīvesveidu” 6.rīcībā “Veselīga dzīves vide”, 5.2.1. darbībā “Vietējās teritorijas, tostarp dabas un 

kultūras objektu sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību”. 

Rīcības apraksts: Infrastruktūras un publiskās ārtelpas sakārtošana; drošības pasākumi, kas palielina 

pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību. Projektā plānots  rekonstruēt Mīlestības takas posmu gar 

Viesītes Mazā ezeriņa dumbrāju.  

Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 12.punktu, Viesītes novada domes 

2020. gada 20. februāra lēmumu Nr.19.   “Par Viesītes novada pašvaldības  Investīciju plāna 2020. gadam 

aktualizāciju”, domes Finanšu komitejas 2020.gada 15.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.4), atklāti balsojot, 

par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta 

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

1. Iesniegt projekta “ Mīlestības takas 4.kārta – Viesītes Mazā ezeriņa veiklības takas 

izveidošana” pieteikumu Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. 

2. Piedalīties projektā un apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanu. Projekta kopējais 

budžets ar PVN 24 973,25 EUR, tai skaitā, PVN 4334,20 EUR, summa bez PVN 20 639,05 

EUR.  

3. No pašvaldības budžeta nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 10% 

apmērā. 

Izpildei: attīstības un plānošanas nodaļai , Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

13.# 

Par LEADER programmas projektu “Ātruma radara uzstādīšana drošības uzlabošanai 

Viesītes pilsētā” 

A.Žuks 
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A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu un izsoles noteikumu. Ierosina apstiprināt. 

Domes deputātiem iebildumu nav. 

Biedrība “Lauku partnerība “Sēlija”” ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu pieņemšanas 8.kārtu 

Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās 

attīstības stratēģijas ieviešanai.  

Pamatojoties uz biedrības „Lauku partnerība “Sēlija”” izsludināto atklāto astotās kārtas konkursu 

19.2.pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 

atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem  Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības 

atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” ir sagatavots projekta pieteikums “Ātruma radara uzstādīšana 

drošības uzlabošanai Viesītes pilsētā” .  

Projektu paredzēts iesniegt 2. mērķa „Sniegt atbalstu infrastruktūras sakārtošanai un iedzīvotāju drošības 

palielināšanai” 4.rīcībā “Sakārtota un droša dzīves vide”, 5.2.1. darbībā “Vietējās teritorijas, tostarp 

dabas un kultūras objektu sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un 

sasniedzamību”. Rīcības apraksts: Infrastruktūras un publiskās ārtelpas sakārtošana; drošības pasākumi, 

kas palielina pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību. Projektā plānots  uzstādīt ātruma radara 

displeju Meža ielā. 

Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 12.punktu, kā arī uz Viesītes novada 

domes 2020. gada 20. februāra lēmumu Nr. 19.   “Par Viesītes novada pašvaldības  Investīciju plāna 

2020. gadam aktualizāciju”, domes Finanšu komitejas 2020.gada 15.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.4), 

atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, 

Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav,  Viesītes novada 

dome NOLEMJ: 

1. Iesniegt projekta “Ātruma radara uzstādīšana drošības uzlabošanai Viesītes pilsētā” 

pieteikumu Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. 

2. Piedalīties projektā un apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanu. Projekta kopējais 

budžets ar PVN EUR 4559,46, tai skaitā PVN EUR 791,31, summa bez PVN EUR 3768,15. 

3. No pašvaldības budžeta nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 10% 

apmērā. 

Izpildei: attīstības un plānošanas nodaļai , Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

14.# 

Par nolietotā inventāra norakstīšanu 

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

Domes deputātiem iebildumu nav. 

Izskatīts pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas L.Zvirbules 02.04.2020. iesniegums par 

atļauju norakstīt bojāto printeri HP LaserJet P2055D, kancelejas vadītājas D.Vītolas 03.04.2020. 

iesniegums par atļauju norakstīt bojāto laminēšanas iekārtu LEITZ ilam easy A4. Iekārtām ražotāji ir 

pārtraukuši rezerves daļu piegādi, iekārtas nav iespējams saremontēt. Pievienoti SIA “Forevers G” 

sagatavotie tehniskā stāvokļa ekspertīzes akti.   

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites 

kārtība budžeta iestādēs”, Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam 

“Kārtība budžeta iestādēm normatīvo aktu grāmatvedības uzskaites un pārskatu sagatavošanas jomā 

piemērošanai”, domes Finanšu komitejas 2020.gada 15.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.4), atklāti balsojot, 

par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta 

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

1. Atļaut norakstīt šādu nolietoto mazvērtīgo inventāru,  kuru nav iespējams saremontēt, jo 

ražotājs ir pārtraucis rezerves daļu piegādi:   
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1.1. Printeris HP LaserJet P2055D, inventāra Nr.M20087 (attīstības un plānošanas nodaļa), 

2014.gads, sākotnējā vērtība 190 EUR. 

1.2. Laminēšanas iekārta LEITZ iLam easy A4, inventāra Nr.M00060 (kanceleja), 2014.gads, 

sākotnējā vērtība 106.72 EUR. 

 

2. Grāmatvedības un finanšu nodaļai norakstītos pamatlīdzekļus  un inventāru izslēgt no bilances. 

 

Atbildīgais –galvenā grāmatvede  

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei  

 
15.# 

Par īres līgumu pagarināšanu 

M.Blitsons   
 

M.Blitsons – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks-  Ierosina apstiprināt. 

Domes deputātiem iebildumu nav. 

                                               
Pamatojoties uz LR likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 10.pantu un Viesītes novada domes 2011.gada saistošajiem noteikumiem Nr.1 "Kārtība, kādā 

Viesītes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" (prot.Nr.2;5), komunālo 

jautājumu komisijas 15.04.2020. sēdes ierosinājumu, atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, 

Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, 

Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ : 

 

1.Atļaut pagarināt īres līgumus līdz 31.07.2020. šādiem īrniekiem 61 personai). 

[..] 
 

2.SIA „ Viesītes komunālā pārvalde” veikt nepieciešamās izmaiņas īrnieku īres līgumā. 

 

 

Zināšanai: Iedzīvotāju reģistram, komunālo jautājumu komisijai, SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 

 

16.# 

Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta  

A.Žuks 

 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

Domes deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts Viesītes novada pašvaldības izpilddirektores S.Lūses 2020.gada 9.aprīļa iesniegums par 388,56 

EUR piešķiršanu no Vides aizsardzības līdzekļiem invazīvo augu (latvāņu) ierobežošanai   

Pamatojoties uz likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 29.panta 1.punkta nosacījumiem, likuma „Par 

pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta 2.daļas 6.punktu, 21. panta 27.punktu, pamatojoties uz Ministru kabineta 

2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, Viesītes 

novada pašvaldības grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam “Kārtība budžeta iestādēm normatīvo 

aktu grāmatvedības uzskaites un pārskatu sagatavošanas jomā piemērošanai”, domes Finanšu komitejas 

2020.gada 15.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.4), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, 

Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

            No Viesītes novada pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem piešķirt 388,56 

EUR invazīvo augu (latvāņu) ierobežošanai. 
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Izpildei: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei 

 

17.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu   

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

Domes deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts nodokļu administratores I.Elbertes sagatavotais nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku 

saraksts par īpašumiem, kuru parādi būtu jādzēš (personām ir maksātnespēja, vai personas mirušas, vai 

īpašuma vairs nav). Saraksts pielikumā. 

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.2 pantu, 

pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites 

kārtība budžeta iestādēs”, Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam 

“Kārtība budžeta iestādēm normatīvo aktu grāmatvedības uzskaites un pārskatu sagatavošanas jomā 

piemērošanai”, domes Finanšu komitejas 2020.gada 15.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.4), atklāti balsojot, 

par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta 

Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ 

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus, saskaņā ar pievienoto pielikumu uz 2 (divām) 

lapām, par kopējo summu 947,86  EUR. 

Izpildei: nodokļu administratorei   

Kontrolei: galvenajai grāmatvedei  

 

18.# 

Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā  

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

Domes deputātiem iebildumu nav. 

                                                                                                                                                                                                                                                       

Ar I.B.---------------------  ir noslēgts īres līgums par dzīvokli Nr.12(divpadsmit), kas atrodas Viesītes 

novada, Viesītē, Meža ielā 21. 

I.B. ir iesniegusi iesniegumu, ka vēlas nopirkt viņas īrēto dzīvokli. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.pants atļauj dzīvokļus pirkt, izmantojot pirmpirkuma 

tiesības, dzīvokļu īrniekiem. 

 Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 45.pants nosaka, ka starp dzīvoklī dzīvojošajiem 

pilngadīgajiem ģimenes locekļiem jābūt notariāli apliecinātai vienošanās par dzīvokļa pirkšanu uz kāda 

ģimenes locekļa vārda. Vienošanās nav nepieciešama, jo pilngadīgo ģimenes locekļu nav. Nav sniegta 

prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu. 

 Samaksa veicama euro. 

Veicot atsavināmā dzīvokļu īpašumu tirgus novērtējumu, sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs  

dzīvoklim Nr.12 noteicis  vērtību EUR 2400.00 (divi tūkstoši četri simti euro  un 00 centi),  kadastrālā 

vērtība ir EUR 1872. Līdz ar to pārdošanas vērtība nosakāma EUR 2400.00 (divi tūkstoši četri simti  

euro un 00 centi). 

Par dokumentu sagatavošanu atsavināšanai Viesītes novada pašvaldība ieguldījusi EUR 194.40 (viens 

simts deviņdesmit četrus euro un 40 centus).  
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 Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešo 

daļu un ceturto daļu, un likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, domes Finanšu 

komitejas 2020.gada 15.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.4), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, 

Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris 

Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.Atsavināt, pārdodot par naudu, I.B.------------------------ dzīvokli Nr.12 (divpadsmit)  un ar to 

saistītās  438/11053 (četri simti trīsdesmit astoņas vienpadsmit tūkstoši piecdesmit trešās)  domājamās 

daļas no būves, (turpmāk –dzīvokļa īpašums), kas atrodas Viesītes novada, Viesītē, Meža ielā 21 

(divdesmit viens), ar dzīvokļa īpašuma kadastra numuru 56159000044, izmantojot pirmpirkuma tiesības 

kā dzīvokļa īrniekam. 

2. I.B. veikt samaksu par dzīvokļa īpašumu EUR 2400.00 (divi tūkstoši četri simti  euro un 00 

centus), un izdevumus par dokumentu sagatavošanu pārdošanai EUR 194.40, ieskaitot naudu Viesītes 

novada pašvaldībai, A/s SEB banka, kods UNLALV2X009, konts LV66UNLA0009013130395. 

3. Pēc pirkuma summas samaksas noslēgt pirkuma līgumu un  parakstīt nostiprinājuma lūgumu 

zemesgrāmatu nodaļai. Veikt visas darbības, lai nostiprinātu īpašuma tiesības zemesgrāmatā. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

19.# 

Par biedrības “Zīle” iesniegumu par atbrīvošanu no telpu nomas maksas 

 ārkārtējās situācijas laikā 

A.Žuks, I.Erte, M.Lācis 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Deputātiem jānolemj vai atbrīvot vai neatbrīvot 

biedrību “Zīle” no telpu nomas. 

I.Erte- paskaidro, ka Likums “Par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas 

pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” neparedz iespēju atbrīvot biedrības no telpu nomas maksas 

ārkārtējās situācijas laikā. Tāpēc deputātiem pašiem jānolemj vai atbrīvot biedrību vai nē no nomas 

maksas 7,00 EUR mēnesī. Šajā likumā par biedrībām nav minēts, ka tās var atbrīvot no telpu nomas 

maksas. 

P.Līcis – finanšu komitejā lēma atbrīvot biedrību no telpu nomas. 

I.Erte- Izskatot likumdošanu tika konstatēts, ka  šajā likumā par biedrībām nav minēts, ka tās var atbrīvot 

no telpu nomas maksas.  

Deputāti debatē par jautājumu. 

A.Žuks – liek uz balsošanu jautājumu, kurš ir par to, lai atbrīvotu biedrību no telpu nomas maksas. 

Izskatīts biedrības “Zīle”, reģistrācijas Nr.40008164602, juridiskā adrese A.Brodeles iela 7, Viesīte, 

Viesītes novads, valdes locekles E.S. 2020.gada 14.aprīļa iesniegums, kurā, sakarā ar ārkārtējo situāciju 

valstī lūdz biedrību atbrīvot no telpu nomas maksas A.Brodeles ielā 7. Telpu nomas maksa ir 7,00 EUR 

mēnesī. 

Ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” visā 

valstī līdz 2020.gada 12.maijam ir izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību 

ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. 

Likums “Par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-

19 izplatību” neparedz iespēju atbrīvot biedrības no telpu nomas maksas ārkārtējās situācijas laikā. 
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Atklāti balsojot, par- 4 (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Iveta Līce, Pēteris Līcis, pret-nav, atturas-

4 (Vieta Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Juris Līcis, Roberts Orups), nepiedalās-1 (Māris Lācis  Viesītes 

novada dome NOLEMJ: 

             Neatbrīvot  biedrību “Zīle” reģistrācijas Nr.40008164602, juridiskā adrese A.Brodeles iela 7, 

Viesīte, Viesītes novads, no telpu nomas maksas par telpām A.Brodeles ielā 7, Viesītē, sakarā ar valstīt 

izsludināto ārkārtējo situāciju, ņemot vērā to, ka likums “Par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas 

un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” neparedz iespēju atbrīvot biedrības no telpu 

nomas maksas ārkārtējās situācijas laikā. 

Zināšanai: biedrībai “Zīle”, grāmatvedības un finanšu nodaļai. 

20.# 

Par zemes nomas līguma slēgšanu 

J.Līcis 

J.Līcis  – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt. 

Domes deputātiem iebildumu nav. 

 

Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr. 350 ‘’Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi’’ 7.punkts nosaka, ka apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, 

tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts 

citādi 

 Noteikumu 17.punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala 

kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par 28 euro. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmā daļa 

nosaka, ka  nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdzams uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem. 

Tā kā Aurikai Linkai (Ponomarenko) un Initai Ponomarenko vairs nepieder domājamās daļas no būvju 

īpašuma,  jāizbeidz 2013.gada 10.aprīlī noslēgtais zemes nomas līgums ar Intaru Ponomarenko, Auriku 

Linku (Ponomarenko)  un Initu Ponomarenko un ar Intaru Ponomarenko jānoslēdz jauns līgums uz 10 

gadiem, kā tiek lūgts iesniegumā. 

          

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmā daļu un 

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.350’’ Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesību noteikumi ’’ 7. un 17. punktiem,  domes Finanšu komitejas 2020.gada 15.aprīļa sēdes lēmumu 

(prot. Nr.4), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Izbeigt nomas līguma Nr. 12/88 no 10.04.2013.ar I.P.----------- A.L.--------------- un I.P.---------

-------- par zemes īpašuma ‘’Upmalas’’, Saukas pag., Viesītes nov., iznomāšanu. 

 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem ar  I.P.------------------ par zemes vienībām ‘’Upmalas’’, 

Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra apzīmējumu 56880060071 (6,9   ha) un kadastra 

apzīmējumu 56880060098 (0,4 ha) platībā, viņam piederošā būvju īpašuma uzturēšanai. 

 
Izpildei:  nekustamo īpašumu speciālistei  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, personai 

 

 

21.# 

Par zemes nomas līguma  slēgšanu  

J.Līcis 

J.Līcis  – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt. 

Domes deputātiem iebildumu nav. 
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Saņemts 2020.gada  8.aprīļa A.L.----------------iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz daļu no 

zemes vienības Viesītes novada Rites pagastā  ar kadastra apzīmējumu 56800040164,  ar platību 0,3 ha, 

lauksaimniecības vajadzībām.  

2018.gada 19.jūnija Latvijas Republikas ministru kabineta noteikumu Nr.350’’ Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi’’ 29.8. un 33.6. apakšpunkti nosaka, ka  nav jārīko izsole, ja 

tiek iznomāts  neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, 

mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja uz to pieteicies tikai 

viens pretendents. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.350’’ Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesību noteikumi ’’ 29.3., apakšpunktu, domes Finanšu komitejas 2020.gada 15.aprīļa sēdes lēmumu 

(prot. Nr.4), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

                 Piešķirt zemes nomas tiesības un slēgt zemes nomas līgumu no 2020.gada 1.maija  līdz 

2024.gada 31.decembrim ar  A.L.-------------------------- par daļu no zemes vienības Viesītes novada 

Rites pagastā ar kadastra apzīmējumu 56800040164 un platību 0,3 ha lauksaimniecības vajadzībām.  

 

Izpildei:  nekustamo īpašumu speciālistei  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, personai  

 

22.# 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma  

Viesītes novada, Saukas pagasta, ‘’Skosu Pilskalns’’ 

J.Līcis 

J.Līcis  – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt. 

Domes deputātiem iebildumu nav. 

Saņemts SIA ‘’Dižozols investments’’, reģ. Nr. LV 40203227482, juridiskā adrese: Ūnijas iela 
8 k-7, Rīga, LV 1084, valdes priekšsēdētāja iesniegums  par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

56880040195, ar platību 2,2 ha,  atdalīšanu  no SIA piederošā nekustamā īpašuma ‘’Skosu Pilskalns’’, 

Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56880040194, kā arī tiek lūgts atdalītajai zemes vienībai 

piešķirt nosaukumu ‘’Skosu Pilskalna lauks’’, Saukas pag., Viesītes nov. 

Konstatēts, ka zemes ierīcība šeit nav nepieciešama.  

Izskatot  SIA ‘’Dižozols investments’’ iesniegumu un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likumu, Viesītes novada pašvaldības 20.06.2019. saistošajiem  noteikumiem Nr. 2019/3 (prot. 

Nr. 7;18#) „Viesītes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa  un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi’’, domes Finanšu komitejas 2020.gada 15.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.4), atklāti balsojot, 

par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta 

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

1.Atļaut  SIA ‘’Dižozols investments’’, reģ. Nr. LV 40203227482, jurid.adrese: Ūnijas iela 8 k-

7, Rīga, LV 1084, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56880040195, ar platību 2,2 ha, no 

SIA piederošā nekustamā īpašuma ‘’Skosu Pilskalns’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 

56880040194. 

2.Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu ‘’Skosu Pilskalna lauks’’, Saukas pag., 

Viesītes nov. 

3. Noteikt lietošanas mērķi: 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir lauksaimniecība. 

4.Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā. 
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Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei  

Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

23.# 

Par vecāku līdzfinansējuma atcelšanu Sēlijas Sporta skolas audzēkņiem un Viesītes 

Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem ārkārtējās situācijas laikā  

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

Domes deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts Sēlijas Sporta skolas direktora 2020.gada 16.aprīļa iesniegums, kurā lūdz apstiprināt skolas 

direktora 2020.gada 1.aprīļa rīkojumu Nr.1-5/56 “Par vecāku līdzfinansējuma atcelšanu”. Rīkojumā 

noteikts, ka, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu”, Sēlijas Sporta skolas audzēkņiem tiek atceltas mācību-treniņu nodarbības.  

Audzēkņiem uz ārkārtējās situācijas laiku tiek atcelta vecāku līdzfinansējuma maksa Sēlijas Sporta skolā. 

Izskatīts Viesītes Mūzikas un mākslas skolas direktores I.Bartkevičas 2020.gada 20.aprīļa iesniegums 

Nr.1-12/7, kurā lūdz neaprēķināt vecāku līdzfinansējumu aprīļa un maija mēnesī sakarā ar to, ka 

izglītības process notiek attālināti. 

Izvērtējot iesniegumus, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 

“Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, likuma “Par pašvaldībām” 21.panat pirmās daļas 

27.punktu, atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju: 

1.1.  ņemot vērā to, ka Sēlijas Sporta skolas audzēkņiem ir atceltas mācību-treniņu nodarbības-

neaprēķināt vecāku līdzfinansējuma maksu no 2020.gada 1.aprīļa līdz mācību-treniņu 

nodarbību atsākšanai; 

1.2. ņemot vērā to, ka Viesītes Mūzikas un mākslas skolā izglītības process notiek attālināti-

neaprēķināt vecāku līdzfinansējuma maksu par š.g.aprīļa un maija mēnešiem. 

2. Atbildīgie- skolu direktori. 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai. 

 

24.# 

Par materiālo atbalstu ēdināšanai Viesītes novadā deklarētajiem izglītojamiem valstī 

izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā 

___________________________________________________________________________ 

A.Žuks, S.Matačina 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

S.Matačina- informē par kārtību, kādā tiks izsniegtas pārtikas kartes, par karšu atprečošanas vietām 

Domes deputātiem iebildumu nav. 

M.Lācis – kā notiks apziņošana. 

A.Žuks – informācija tiks publicēta pašvaldības mājaslapā, kā arī skolā e-klasē (sadarbībā ar 

R.Orupu). 

 

Atbilstoši likumam “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” Ministru kabinets ar 2020.gada 

12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ir izsludinājis visā valsts teritorijā 
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ārkārtējo situāciju līdz 2020.gada 12.maijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas 

spēkā esamības laikā. 

Saskaņā ar Rīkojuma 4.3.punktu visā valsts teritorijā ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās 

izglītības iestādēs, un mācības tiek nodrošinātas attālināti. 

Lai atbalstītu Viesītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības audzēkņus, kuri ārkārtas situācijas laikā 

neapmeklē  pirmsskolas izglītības iestādes, un vispārējās izglītības iestāžu audzēkņus, kuri ārkārtas 

situācijas laikā mācās attālināti, ņemot vērā augstāk minēto un Ministru kabineta 2020.gada 12.marta 

rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ir izsludinājis visā valsts teritorijā ārkārtējo 

situāciju līdz 2020.gada 12.maijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā 

esamības laikā, un faktu, ka izglītības iestādēs mācību process notiek attālināti, ņemot vērā domes 

finanšu komitejas 2020.gada 15.aprīļa sēdes ierosinājumu (prot.Nr.4), atklāti balsojot, par – 9 balsis 

(Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris 

Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Atcelt Viesītes novada domes 31.03.2020. lēmumu Nr.2 “Par finansiālu atbalstu trūcīgo un 

maznodrošināto ģimeņu skolas vecuma bērniem ārkārtējās situācijas laikā”. 

2. Periodā līdz valstī noteiktās ārkārtējās situācijas beigām, bet ne ilgāt par 2019./2020.mācību 

gada beigām (aprīlis, maijs), noteikt materiālo pabalstu pārtikas iegādei, piešķirot Pārtikas 

karti : 

2.1. EUR 15.00 (piecpadsmit eur) vērtībā vienam mēnesim, katram Viesītes novada 

administratīvajā teritorijā deklarētajam izglītojamajam, kurš reģistrēts kādā no Viesītes 

novada pirmsskolas izglītības iestādēm vai kādā no valsts speciālajām pirmsskolas izglītības 

iestādēm, bet ārkārtas situācijas laikā klātienē neatrodas izglītības iestādē. 

2.2. EUR 30.00 (trīsdesmit eur) vērtībā vienam mēnesim, katram Viesītes novada 

administratīvajā teritorijā deklarētajam izglītojamajam, kurš apgūst vispārējās izglītības 

programmu kādā no valsts izglītības iestādēm (1.-12.klasei), bet ārkārtas situācijas laikā 

mācības apgūst attālināti. 

3. Materiālo pabalstu pārtikas iegādei piešķirt par abiem mēnešiem reizē, pamatojoties uz bērna 

likumiskā pārstāvja iesniegumu (pielikumā), un izsniedz divas pārtikas kartes pārtikas preču 

iegādei katram bērnam, kuras jāatprečo š..g. aprīlī un maijā. 

4. Pārtikas kartes atprečot Viesītes novada mazumtirdzniecības veikalos ( veikals “top”, Lats). 

5. Sociālā dienesta darbiniekiem nodrošināt iesniegumu saņemšanu un pārtikas karšu izsniegšanu 

pēc sarakstiem, sākot ar 2020.gada 27.aprīli līdz 2020.gada 30.aprīlim. 

 

Atbildīgais: Sociālā dienesta vadītāja 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, Viesītes vidusskolai, PII “Zīlīte” 

 

PARAUGS 

PIELIKUMS 

Viesītes novada domes 2020.gada 23.aprīļa 

lēmumam Nr.24; prot.Nr.6 

 

________________________________________________________________  
(Bērna likumiskā pārstāvja vārs, uzvārds) 

________________________________________________________________  
(personas kods) 

_________________________________________________________________  
(adrese) 

_________________________________________________________________  
 (tālrunis, e-pasts) 

 

 

2020.gada ________________                                      Viesītes novada pašvaldībai 
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IESNIEGUMS 

 

Lūdzu izsniegt Pārtikas karti pārtikas preču iegādei bērnam (bērniem), kas atrodas manā aprūpē: 

 

Nr. Vārds, Uzvārds Personas kods Bērna 

deklarētā 

dzīvesvieta 

Izglītības iestāde Klase/ 

grupa  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

Sniedzu sekojošu informāciju: 

 

Ar savu parakstu apliecinu, ka par Pārtikas karti pārtikas preču iegādei izglītojamajam neiegādāšos 

pārtikas produktus, kas neattiecas uz bērna ēdināšanu – alkoholiskos dzērienus, enerģijas dzērienus, 

tabakas izstrādājumus, mājdzīvnieku barību, sadzīves ķīmiju, u.tml. 

 

Ar savu parakstu apliecinu, ka bērns (bērni) ārkārtējās situācijas laikā neapmeklē izglītības iestādi, kas 

īsteno pirmsskolas izglītības programmu. 

 

Ar savu parakstu apliecinu, ka netiek saņemts atbalsts bērna (bērnu) ēdināšanai citā novadā. 

 

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu sniedzis patiesas ziņas. 

 

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu informēts par tirdzniecības vietām, kurās var saņemt pārtikas preces 

un atprečot Pārtikas karti. 

 

 

____________________________________________________________ 
(paraksts, atšifrējums) 

 

 

25.# 

Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamajiem no trūcīgām, maznodrošinātām un 

daudzbērnu ģimenēm ārkārtējās situācijas laikā 

__________________________________________________________________________ 

A.Žuks, S.Matačina 

 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

S.Matačina- informē par kārtību, kādā tiks izsniegtas pārtikas pakas maznodrošināto, trūcīgo un 

daudzbērnu ģimeņu bērniem. Pārtikas pakas piegādā vidusskola.  

Domes deputātiem iebildumu nav. 

 

Atbilstoši likumam “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” Ministru kabinets ar 

2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ir izsludinājis visā valsts 
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teritorijā ārkārtējo situāciju līdz 2020.gada 14.aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās 

situācijas spēkā esamības laikā. 

Saskaņā ar Rīkojuma 4.3.punktu visā valsts teritorijā ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē 

visās izglītības iestādēs, un mācības tiek nodrošinātas attālināti. 

Lai nodrošinātu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām, pašvaldības aprīlī saņemto 

valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3., un 4.klases izglītojamajiem par 

laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot 

tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3., un 4.klases izglītojamo ēdināšanai, kas 

nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm. Turklāt, pašvaldība aprīlī, ja tai ir 

neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības  domes 

lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 

8. un 9.klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm 

(neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas). 

Viesītes novadā šobrīd ir apzināti 38 skolēni no 1.-4.klasei, kuri ir no trūcīgām, maznodrošinātām 

vai daudzbērnu ģimenēm un 72 skolēni no 5.-9.klasei, kuri ir no trūcīgām, maznodrošinātām un 

daudzbērnu ģimenēm. 

Aprēķinot pieejamo finansējumu atbilstoši pašvaldības rīcībā esošajai informācijai par novadā 

deklarēto bērnu skaitu no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ir iespējams piešķirt 

atbalstu šo bērnu ēdināšanai aprīļa mēnesim no 1. – 4.klases izglītojamajiem EUR 14,20  apmērā, no 5. 

– 9.klases izglītojamajiem EUR 4,26 apmērā no valsts budžeta piešķirtās mērķdotācijas. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta ar 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu”, 2020.gada 31.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.140 “Grozījumi Ministru kabineta 

2020.gada 21.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”, atklāti balsojot, par – 9 

balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, 

Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Ārkārtējās situācijas laikā nodrošināt ēdināšanu vispārējās izglītības izglītojamiem no 

trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kuru deklarētā  dzīvesvieta ir Viesītes 

novada administratīvā teritorija, piegādājot pārtikas pakas vienu reizi mēnesī, sākot ar 

2020.gada aprīļa mēneša. 

2. Noteikt, ka vienam izglītojamajam no 1. – 4.klasei aprīļa mēnesī tiek piegādāta pārtikas paka 

EUR 14,20 apmērā, un vienam izglītojamajam no 5.- 9.klasei aprīļa mēnesī tiek piegādāta 

pārtikas paka EUR 4,26 apmērā. Ja ģimenē ir vairāki izglītojamie, pārtikas vērtības apjoms 

pieaug atbilstoši izglītojamo skaitam. 

3. Noteikt, ka pārtika tiek piegādāta izglītojamajiem no ģimenē, kuras Viesītes novada sociālais 

dienests ir atzinis par trūcīgām vai maznodrošinātām, kā arī daudzbērnu ģimenēm, atbilstoši 

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.panta 16.punkta definējumam “Daudzbērnu ģimene – 

ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši 

bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 

gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību”, bērniem, kuri deklarēti 

Viesītes novadā un mācās 1. – 9.klasē, neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves 

formas un vietas. 

4. Uzdot Viesītes novada Sociālajam dienestam organizēt pārtikas paku komplektēšanu.  

5. Uzdot Viesītes vidusskolai organizēt pārtikas piegādi atbilstoši Vioesītes novada Sociālā 

dienesta sagatavotajam sarakstam. 

 

Atbildīgie: Viesītes novada Sociālā dienesta vadītāja, Viesītes vidusskolas direktors 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei 

 

26.# 

Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta  

S.Lūse, A.Žuks 
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S.Lūse- ziņo par savu iesniegumu, kurā lūdz piešķirt finansējumu no vides aizsardzības speciālā 

budžeta līdzekļiem  338,80 EUR, lai apmaksātu SIA “Viesītes komunālā pārvalde” rēķinu par drenāžas 

kolektora skalošanu. 

P.Līcis – vai tas ir pašvaldības īpašumā veikts. 

A.Žuks – jā pašvaldības īpašums. 

Domes deputātiem iebildumu nav. 

 
Izskatīts Viesītes novada pašvaldības izpilddirektores S.Lūses 2020.gada 23.aprīļa iesniegums par 

338,80 EUR piešķiršanu no Vides aizsardzības līdzekļiem drenāžas kolektora skalošanai Viesītes 

pagastā, Vārnavā.   

Pamatojoties uz likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 29.panta 1.punkta nosacījumiem, likuma „Par 

pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta 2.daļas 6.punktu, 21. panta 27.punktu, pamatojoties uz Ministru kabineta 

2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, Viesītes 

novada pašvaldības grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam “Kārtība budžeta iestādēm normatīvo 

aktu grāmatvedības uzskaites un pārskatu sagatavošanas jomā piemērošanai”, atklāti balsojot, par – 9 

balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, 

Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

            No Viesītes novada pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem piešķirt 338,80 

EUR, lai apmaksātu SIA “Viesītes komunālā pārvalde” rēķinu par drenāžas kolektora skalošanu 

(pielikumā rēķins uz 1 lapas). 

 

Izpildei: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei 

 

 

 

Sēde beidzas plkst. 16.00 

 

Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 2020.gada 21.maijā 

 

 

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

www.viesite.lv 

 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs          (personiskais paraksts)                                    A.Žuks 

28.04.2020 

 

 

Protokoliste           (personiskais paraksts)                                   D.Vītola 

28.04.2020. 

 

 

 

 

 

http://www.viesite.lv/

