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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  

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Viesītes novada Viesītē 

 
2020.gada 17.decembrī                                                                                                                Nr.15 

 
 

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: Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Pēteris 

Līcis 

 

Nepiedalās: Roberts Orups- slimības dēļ, Svetlana Andruškeviča –ārsta apmeklējums, Juris Līcis- tiešie 

darba pienākumi Jēkabpils pilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldē  

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Sanita Lūse- pašvaldības izpilddirektore 

Ināra Erte- pašvaldības juriste 

Ilona Strade – galvenā grāmatvede 

Karīna Frolova- finansistes p.i. 

Lilita Bārdule –Rites pagasta pārvaldes vadītāja 

Dainis Černauskis – Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs 

Zigmunds Avens – DA, CA galvenais speciālists, atbildīgais par pašvaldības ceļiem 

Māris Blitsons- SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs 

Gints Grinbergs- datortīkla administrators 

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs        

Alfons Žuks  atklāj domes sēdi 

 

M.Lācis- informē, ka veiks sēdes videoierakstu. 

Daļa klātesošo izsaka iebildumu par videoieraksta veikšanu. 

A.Žuks- publicētajā videoierakstā jāatspoguļo fakti, nevis jānomelno, iebilst filmēšanai. 

S.Lūse- lūdz sniegt skaidrojumu kādam nolūkam notiek videoieraksts. 

M.Lācis- paskaidro, ka tāpat kā tiek veikts audioieraksts, tā veiks videoierakstu, netiks filmēti domes 

deputāti, bet tikai domes priekšsēdētājs. 

S.Lūse- kā informatīvo jautājumu ziņo par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viesītē, Meža iela 21 

siltināšanas projekta iesniegšanu valsts atbalsta saņemšanai.  

 

mailto:dome@viesite.lv
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M.Blitsons- ierosina 45.jautājumu Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā papildināt 

ar 2 punktiem: par dzīvokļa piešķiršanu personai, kas uzņemta rindā un vienas personas iesnieguma 

izskatīšanu par īres līguma pagarināšanu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Atklāti balsojot, par – 6  balsis (Alfons Žuks,  Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce,  

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

 

Papildināt domes sēdes darba kārtības 45.jautājumu ar diviem punktiem un apstiprināt domes sēdes 

darba kārtību ar 46.jautājumiem. 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Sniedzes”, Saukas pag., Viesītes 

nov., ar kadastra numuru 56880070064, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles 

protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

2. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kalna iela 13A, Viesīte, Viesītes 

nov., ar kadastra numuru 56150010146, trešās, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli 

izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

3. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Veclauki”, Saukas pag., Viesītes 

nov., ar kadastra numuru 56880040316, atsavināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

4. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazcelmiņi”, Saukas pag., 

Viesītes nov., ar kadastra numuru 56880040386, atsavināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

5. Par dzīvokļu īpašumu maiņu. 

Ziņo: A.Žuks 

6. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās automašīnas RENAULT  KANGOO  atklātu, 

mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/59 apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

7. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Rolandi”, Elkšņu pag., Viesītes 

nov., atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/60 

apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

8. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Dārziņi” Viesītes pag., Viesītes 

nov. atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/61 apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

9. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ziedoņa krasts” Viesītes pag., 

Viesītes nov. atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu 

Nr.2020/62 apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

10. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo īpašumu atsavināšanas procesa pārtraukšanu un 

atgriešanu pamatlīdzekļu sastāvā. 

Ziņo: A.Žuks 

11. Par telpu nodošanu VUGD Viesītes posteņa vajadzībām. 

Ziņo: A.Žuks, I.Erte  

12. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Amatnieku iela 7, Viesītē  

Ziņo: A.Žuks 

13. Par noteikumu Nr.2020/63 “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodika” apstiprināšanu. 

Ziņo: M.Blitsons, A.Žuks 

14. Par būvprojektu “Smilšu ielas Viesītē atsevišķu posmu seguma atjaunošana un ietves izbūve”. 

Ziņo: A.Žuks 
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15. Par projekta “Zaļās klases izveide “Rites pamatskolā”” izstrādi un iesniegšanu ELFLA 

līdzfinansētajā LEADER programmas projektu konkursā.  

Ziņo: A.Žuks 

16. Par SIA “ARIVAL” un SIA “Picas Namiņš” iesniegumiem par nomas maksas nepiemērošanu 

ārkārtējās situācijas laikā. 

Ziņo: A.Žuks, K.Frolova 

17. Par SIA “ARIVAL” piedāvājumu ēdināšanai 2021.gadā.   

Ziņo: A.Žuks 

18. Par materiālo atbalstu ēdināšanai Viesītes novadā deklarētajiem izglītojamiem valstī noteiktās 

ārkārtējās situācijas laikā. 

Ziņo: A.Žuks 

19. Par telpu nomas maksas noteikšanu 2021.gadam Viesītes novada pašvaldības īpašumam Bērzu 

ielā 3, Viesītē 

Ziņo: A.Žuks 

20. Par atļauju norakstīt nolietotos pamatlīdzekļus, izslēgt no bilances nepabeigtās būvniecības 

izmaksas objektam Viesītes vidusskolas energoaudits un tehniskais atzinums, un samaksāto 

avansu par grāmatu. 

Ziņo: A.Žuks 

21. Par Viesītes novada ceļu un ielu nosaukumu un garumu aktualizēšanu. 

Ziņo: Z.Avens 

22. Par finansējuma piešķiršanu dzejas kopkrājuma “Mēs neesam VIESI TE” papildus eksemplāru 

iespiešanai. 

Ziņo: A.Žuks 

23. – 31. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. 

Ziņo: A.Žuks 

32. Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2020/10 “Par sabiedrisko kārtību” 

apstiprināšanu. 

Ziņo: I.Erte, A.Žuks 

33. Par grozījumu Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu klasifikācijas sarakstā. 

Ziņo: A.Žuks 

34. Par izmaiņām Viesītes novada pašvaldības institūciju darbinieku darba samaksā. 

Ziņo: A.Žuks 

35. Par Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja un domes deputātu atlīdzības koeficientu 

apstiprināšanu. 

Ziņo: K.Frolova 

36. Par telpu nomu SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs”. 

Ziņo: A.Žuks, I.Erte 

37. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

38. Par izmaiņām Valsts kadastra informācijas sistēmā, nosaukuma piešķiršanu Viesītes novada 

pašvaldībai piekritīgajiem zemes īpašumiem, starpgabala statusa piešķiršanu un īpašuma tiesību 

nostiprināšanu uz tiem zemesgrāmatā, un atsavināšanas procesa uzsākšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

39. Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā. 

Ziņo: A.Žuks 

40. Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā. 

Ziņo: A.Žuks 

41. Par zemes nomas līguma pagarināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

42. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Gravāni”, Elkšņu pag., 

Viesītes nov. 

Ziņo: A.Žuks 

43. Par Valsts kadastra informācijas sistēmas datu aktualizāciju, nosaukuma/adreses piešķiršanu 

Viesītes novada pašvaldībai piekritīgajiem zemes īpašumiem, starpgabala statusa piešķiršanu un 

īpašuma tiesību nostiprināšanu uz tiem zemesgrāmatā, un atsavināšanas procesa uzsākšanu. 
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Ziņo: A.Žuks 

44. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Tūjas”, Viesītes pag., 

Viesītes nov. 

Ziņo: A.Žuks 

45. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

Ziņo: S.Lūse 

46. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 

Ziņo: I.Erte 

 

1.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Sniedzes’’, Saukas pag., Viesītes 

nov.  ar kadastra Nr. 56880070064, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles 

protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

A.Žuks 

A.Žuks -ziņo par sagatavoto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma izsoli un izsoles protokola 

apstiprināšanu. Ierosina  apstiprināt.  

Deputātiem iebildumu nav. 

     Ar  2020.gada 22.oktobra Viesītes novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.13, lēmums Nr.4), 

nodots atsavināšanai nekustamais īpašums ‘’Sniedzes’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 

56880070064, ar zemes kopējo platību  6 ha,  par izsoles sākuma cenu 14000.00 EUR (četrpadsmit 

tūkstoši euro,00 centi). 

    Uz nekustamo īpašumu Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības nostiprinātas Saukas pagasta 

zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0060 2400. 

    Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā 

kārtībā. Izsolei reģistrēts viens dalībnieks, nosolītā cena 14100.00 EUR (četrpadsmit tūkstoši viens simts 

euro, 00 centi). Nekustamo īpašumu nosolīja dalībnieks Nr.1-------------------------. 

    Ņemot vērā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma  pārejas noteikumu 20.punktā noteikto 

ierobežojumu, Viesītes novada pašvaldībai jāsaņem pozitīvs Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 

lēmums par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Sniedzes’’, Saukas pag., 

Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56880070064, ar zemes kopējo platību 6 ha, atsavināšanu  izsolē par 

nosolīto summu 14100.00 EUR 

    Nekustamajam īpašumam ir noteikta šāda tirgus vērtība, kadastrālā vērtība, atlikusī bilances vērtība 

un domē noteiktā izsoles sākuma cena: 

Sertificēta 

vērtētāja noteiktā 

tirgus vērtība 

EUR 

Kadastrālā vērtība 

uz 2020.gada 

1.janvāri EUR  

Atlikusī bilances 

vērtība uz 2020.gada 

1.oktobri EUR 

Izsoles sākumcena 

13300.00 2765.00 197.78 14000.00 

 

    Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, 77.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu, 6.panta otro daļu, 8.panta 

otro daļu, trešo daļu, sesto daļu un septīto daļu, 9.panta otro daļu, 10.panta otro daļu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu, Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra 

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

tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, ņemot vērā 

Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 9.decembra apvienotās sēdes 

lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris 

Lācis, Iveta Līce, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:  
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1. Apstiprināt 2020.gada 4.decembra atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles 

rezultātus un protokolu par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

‘’Sniedzes’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56880070064, ar zemes kopējo 

platību 6 ha,  izsoli. 

2. Objekta nosolītā cena: EUR 14100.00 (četrpadsmit tūkstoši viens simts euro un 00 centi). 

Objektu nosolītājs ir dalībnieks ar Nr.1 --------------------------------.  

3. Noteikt atsavināšanas mērķi - Viesītes vidusskolas jumta remonts, kas atbilst Viesītes 

novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam’’ 2020.gada 20.februārī aktualizētā 

’’Investīciju plāna’’ stratēģiskā mērķa 3 ‘’Attīstīt uzņēmējdarbību’’ ilgtermiņa prioritātes 4 

‘’Zaļās ekonomikas veicināšana’’ vidējā termiņa prioritātei ‘’Atbalsts zaļajai uzņēmējdarbībai’’ 

rīcības virzienam 5.2. ‘’Paaugstināt energoefektivitāti pašvaldības īpašumos’’.   

4. Lūgt Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par nekustamā 

īpašuma ‘’Sniedzes’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 5688007006,4 ar zemes kopējo 

platību 6 ha, atsavināšanai par nosolīto cenu 14100.00 EUR. 

5. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas, slēgt pirkuma 

līgumu ar nosolītāju par nosolīto summu 14100.00 EUR. 

6. Lēmuma izpildes kontroli veikt Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Alfonam 

Žukam. 

 

2.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kalna iela 13A, Viesīte, Viesītes 

nov.,  ar kadastra numuru 56150010146, trešās, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli 

izsoles protokola apstiprināšanu 

A.Žuks 

A.Žuks -ziņo par sagatavoto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma izsoli un izsoles protokola 

apstiprināšanu. Ierosina  apstiprināt.  

Deputātiem iebildumu nav. 

 

     Saskaņā ar 2020.gada 4.decembrī notikušo trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli Viesītes 

novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam Kalna iela 13A, Viesīte, Viesītes nov., ar 

kadastra numuru 56150010146, 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 2020.gada 22.oktobra lēmumu Nr.6 (prot.Nr.13) ''Par 

Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kalna iela 13A, Viesīte, Viesītes nov.,  trešo, 

atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/55  apstiprināšanu’’, Viesītes 

novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas 

metodiku, ņemot vērā Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 

Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 9.decembra apvienotās 

sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, 

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

1.Apstiprināt  2020.gada 4.decembra - Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

Kalna iela 13A, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra numuru 56150010146, trešās, atklātas, mutiskas 

izsoles ar augšupejošu soli - izsoles protokolu.   

2.Objekta nosolītā cena:  EUR 950.00 (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi). Objektu 

nosolīja dalībnieks ar Nr.1.---------------------------------- 

3.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 
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3.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Veclauki’’, Saukas pag., 

Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56880040316,  atsavināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Saskaņā ar 2020.gada 22.oktobra Viesītes novada domes lēmumu  Nr.5, prot. Nr.13 ‘’Par Viesītes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Veclauki’’, Saukas pag., Viesītes nov., atklātu, mutisku izsoli 

ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2020/54 apstiprināšanu’’, tika izsludināta izsole minētajam īpašumam. 

Tika noteikta īpašuma nosacītā un izsoles sākumcena EUR 4900.00 (četri tūkstoši deviņi simti euro un 00 

centu) apmērā. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otrā daļa nosaka, ka likuma 4.panta ceturtajā daļā 

minētās mantas (īpašums ‘’Veclauki’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56880040316 

attiecināms un šo pantu un tā daļu-starpgabala statuss), atsavināšana izsludināma kā izsole, taču īpašumu, 

kuri robežojas ar izsolāmo mantu, īpašniekiem, ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo īpašumu, ja viņi mēneša 

laikā iesniedz pieteikumu par īpašuma pirkšanu. Tādā gadījumā īpašums tiek pārdots par nosacīto cenu. 

Publiska izsole tiek rīkota, ja pircēji nepiesakās. 

Uz īpašuma pirkšanu pirmpirkuma kārtībā pieteicās-----------------------, kā blakus esošā  īpašuma -----------

----- īpašnieks.  Līdz ar to, nekustamais īpašums -----------------par nosacīto cenu EUR 4900.00 (četri 

tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi). 

Pamatojoties uz augstāk minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

14.panta otro daļu, 4.panta ceturto daļu, kā arī 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 2020.gada 22.oktobra lēmumu Nr.5 (prot.Nr.13) ''Par Viesītes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Veclauki’’, Saukas pag., Viesītes nov., atklātu, mutisku izsoli 

ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/54  apstiprināšanu’’, Viesītes novada pašvaldības un tās 

padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, ņemot vērā Finanšu 

komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un 

īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 9.decembra apvienotās sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti 

balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Pēteris Līcis), 

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

1.Atsavināt pirmpirkuma kārtībā nekustamo īpašumu ‘’Veclauki’’, Saukas pag., Viesītes nov.,  

ar kadastra numuru 56880040316, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

56880040316,  ar platību 1.9 ha,  ----------------par nosacīto cenu EUR 4900.00 (četri tūkstoši deviņi simti 

euro un 00 centi), kā blakus esošā īpašuma------------------- īpašniekam. 

2.-------------------veikt samaksu par īpašumu 14(četrpadsmit) dienu laikā pēc šī lēmuma 

pieņemšanas, naudu ieskaitot pašvaldības kontā LV66UNLA0009013130395. 

3.Pēc noteiktās summas samaksas domes priekšsēdētājam slēgt pirkuma līgumu un parakstīt 

nostiprinājuma lūgumu tiesai īpašuma tiesību pārejai pircējam. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei līguma un nostiprinājuma lūguma sagatavošanai 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

4.# 

Par nekustamā īpašuma ‘’Mazcelmiņi’’, Saukas pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 

56880040386, atsavināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 
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Saskaņā ar 2020.gada 22.oktobra viesītes novada domes lēmumu  nr.3, prot. Nr.13 ‘’Par Viesītes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Mazcelmiņi’’, Saukas pag., Viesītes nov., atklātu, mutisku 

izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2020/52 apstiprināšanu’’, tika izsludināta izsole minētajam 

īpašumam. Tika noteikta īpašuma nosacītā un izsoles sākumcena EUR 8300.00 (astoņi tūkstoši trīs simti 

euro un 00 centu) apmērā. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otrā daļa nosaka, ka likuma 4.panta ceturtajā daļā 

minētās mantas (īpašums ‘’Mazcelmiņi’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56880040386 

attiecināms un šo pantu un tā daļu-starpgabala statuss), atsavināšana izsludināma kā izsole, taču īpašumu, 

kuri robežojas ar izsolāmo mantu, īpašniekiem, ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo īpašumu, ja viņi mēneša 

laikā iesniedz pieteikumu par īpašuma pirkšanu. Tādā gadījumā īpašums tiek pārdots par nosacīto cenu. 

Publiska izsole tiek rīkota, ja pircēji nepiesakās. 

Uz īpašuma pirkšanu pirmpirkuma kārtībā pieteicās ---------------, kā blakus esošā īpašuma -------------

īpašnieks.   

Līdz ar to nekustamais īpašums pārdodams ------------------par nosacīto cenu EUR 8300.00 (astoņi  tūkstoši 

trīs simti euro un 00 centi). 

Pamatojoties uz augstāk minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

14.panta otro daļu, 4.panta ceturto daļu, kā arī 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 2020.gada 22.oktobra lēmumu Nr.3 (prot.Nr.13) ''Par Viesītes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Mazcelmiņi’’, Saukas pag., Viesītes nov., atklātu, mutisku 

izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/52  apstiprināšanu’’, ņemot vērā Finanšu komitejas, 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 9.decembra apvienotās sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, 

par – 6 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Pēteris Līcis), pret - 

nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:  

1. Atsavināt pirmpirkuma kārtībā nekustamo īpašumu ‘’Mazcelmiņi’’, Saukas pag., Viesītes 

nov.,  ar kadastra numuru 56880040386 , sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 56880040126,  ar platību  3.37 ha,  -----------------par nosacīto cenu EUR 8300.00 

(astoņi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi), kā blakus esošā īpašuma----------------, īpašniekam. 

2. ------------veikt samaksu par īpašumu 14(četrpadsmit) dienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas, 

naudu ieskaitot pašvaldības kontā LV66UNLA0009013130395. 

3. Pēc noteiktās summas samaksas domes priekšsēdētājam slēgt pirkuma līgumu un parakstīt 

nostiprinājuma lūgumu tiesai īpašuma tiesību pārejai pircējam. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei līguma un nostiprinājuma lūguma sagatavošanai 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

5.# 

Par dzīvokļu īpašumu maiņu 

 

 A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Ar Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju domes 1997.gada 11.decembra lēmumu tika atļauta dzīvokļu 

maiņa----------------., no Pavasara iela 4A-58, Viesīte, Viesītes nov., uz Smilšu iela 33-9, Viesīte, Viesītes 

nov., kā īpašums pret īpašumu. Ir notikusi arī faktiskā maiņa. 

Līdz šim darījums juridiski nav noformēts, jo Imants Leimanis nebija ierakstījis zemesgrāmatā viņam 

piederošo dzīvokļa īpašumu. 

Viesītes novada pašvaldība ir Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju domes tiesību un saistību pārņēmēja. 

Ar 2020.gada 17.septembra lēmumu Nr.33, prot.nr.12 ‘’Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā’’ 

tika nolemts veikt maiņas procedūru. 

Uz šo brīdi dzīvokļi ir ierakstīti zemesgrāmatā un novērtēti.  
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Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 3.punkts pieļauj, ka publiskas 

personas mantu var mainīt. Savukārt likuma 38.panta pirmā daļa nosaka, ka Publiskas personas nekustamo 

īpašumu var mainīt pret līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams publiskas personas funkciju 

izpildes nodrošināšanai. Dzīvokļa īpašumi tiek mainīti, lai sniegtu palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa 

jautājumu risināšanā, kā to nosaka likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 9.punkts. 

----------------piederošā dzīvokļa īpašuma tirgus novērtējums ir EUR 2900.00 (divi tūkstoši deviņi simti 

euro un 00 centi), bet Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa tirgus novērtējums ir EUR 3400.00 

(trīs tūkstoši četri simti euro un 00 centi). Kā nosaka Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

8.pants,nosacītā cena dzīvokļu īpašumiem tiek noteikta atbilstoši tirgus novērtējumam. Pamatojoties uz 

likuma 38.panta trešo daļu, maiņa ir iespējama, jo īpašumu nosacītās cenas starpība nepārsniedz 20 

procentus. Starpība ir sedzama naudā. 

Tā kā dzīvokļa īpašumu starpība ir EUR 500.00 (pieci simti euro un 00 centi) un pašvaldības 

dzīvoklim ir lielāka vērtība par šo summu, tad ---------------jāsedz cenas starpība, kā to nosaka Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 38.panta trešā daļa.                                                                                                                                                                                                                                 

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

15.panta pirmās daļas 9.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

3.punktu, 8.pantu, 38.pantu, 41.panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras 

un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 

2020.gada 9.decembra apvienotās sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, 

Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, Viesītes 

novada dome NOLEMJ:  

1. Mainīt-------------------, piederošo dzīvokļa īpašumu Pavasara iela 4A-58, Viesīte, Viesītes 

nov., ar kadastra Nr. 56159009213, sastāvošu no dzīvokļa Nr.58(piecdesmit astoņi) un ar to saistītajām 

599/26825 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Pavasara ielā 4A, Viesīte, Viesītes 

nov., pret Viesītes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Smilšu iela 33-9, Viesīte, 

Viesītes nov. ar kadastra Nr.56159000047, sastāvošu no dzīvokļa Nr.9(deviņi) un ar to saistītajām 

689/14884 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Smilšu ielā 33,Viesīte, Viesītes nov. 

2.------------------ iemaksāt pašvaldības kontā EUR 500.00 (pieci simti euro un 00 centus), sedzot 

dzīvokļu nosacītās cenas starpību. 

3. Pēc nosacīto cenu starpības apmaksas slēgt maiņas līgumu ar -----------------par dzīvokļu maiņu 

un parakstīt nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļai. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt  Administratīvajā rajona tiesā (Jelgavā, Atmodas ielā 19, LV 3007) 7 (septiņu) 

dienu  laikā no tā pieņemšanas dienas. 

Izpildei: pašvaldības juristei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, iedzīvotāju 

reģistram, personai 

 

6.# 

Par Viesītes pašvaldībai piederošās automašīnas  RENAULT KANGOO , atklātu, mutisku 

izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumi Nr.2020/59 apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

Automašīna  RENAULT KANGOO, vieglais pasažieru, izlaiduma gads 2006., motora tilpums litros 1.6i, 

šasijas Nr. VF1KCASA836029694, reģ. Nr. GB 7281, benzīns, krāsa balta, zaļa, pieder Viesītes novada 

pašvaldībai. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, kustamā manta 

atsavināma izsoles veidā, kā atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

Izsole tiks rīkota 2021.gada 8.janvārī plkst.10.30.Izsoles solis 50,00 EUR (piecdesmit euro). 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta ceturto daļu, tika veikta kustamās 

mantas novērtēšana, pieaicinot sertificētu vērtētāju. Novērtējums ir EUR 190.00. Automašīnas bilances 
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atlikusī vērtība ir EUR 353.96. Izdevumi automašīnas sagatavošanai atsavināšanai (novērtējums0 ir EUR 

50.00 Kustamās mantas izsoles sākumcena tiek noteikta EUR 410.00 (četri simti desmit euro un 00 

centi). Jāapstiprina izsoles noteikumi.  

Ņemot vērā minēto un pamatojoties Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 1.pantu, 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 8.pantu, 10.panta pirmo daļu, 11.panta pirmo daļu,  likuma ''Par pašvaldībām'' 

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

''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs’’, ņemot vērā Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 2020.gada 9.decembra apvienotās sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, par – 6 balsis 

(Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - 

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

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

piederošo kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu RENAULT KANGOO, reģ. Nr. GB 7281 

2. Izsoles sākumcena  EUR 410.00 (četri simti desmit euro un 00 centi).Izsoles solis EUR 50.00 

(piecdesmit euro un 00 centi). 

3. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izsoles Noteikumus Nr.2020/ 59. 

4.Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs-deputāts Anatolijs Kvitkovs, 

komisijas locekļi: deputāts Juris Līcis, juriste Ināra Erte, finansistes p.i. Karīna Frolova, nekustamo 

īpašumu vecākā speciāliste Svetlana Puzāne 

5. Ievietot sludinājumu novada  mājas lapā www.viesite.lv. 

Izpildei: pašvaldības juristei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei: izpilddirektorei 

Pielikums 

Viesītes novada domes 2020.gada 17.decembra lēmumam 

(protokols Nr.15; 6. §) 

Viesītes novada pašvaldībai piederošās vieglās pasažieru automašīnas  

RENAULT KANGOO  ar reģ. Nr. GB 7281 

Izsoles noteikumi Nr.2020/59 

Viesītes novada Viesītē 

1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota Viesītes novada pašvaldībai piederošā vieglā 

pasažieru automašīna RENAULT KANGOO ,izlaiduma gads 2006., motora tilpums litros 1,6i, šasijas Nr. 

VF1KCASA836029694, reģ. Nr. GB 7281, benzīns, krāsa balta, zaļa- turpmāk automobilis. 

1.2. Automašīna ir ar defektiem. Tehniskā apskate derīga līdz 2021.gada janvārim. Interesenti tiks iepazīstināti 

ar novērtēšanas aktu. 

1.3. Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz automašīnu. 

1.4. Automašīnas izsoles sākumcena – 410.00 EUR (četri simti desmit  euro un 00 centi). 

1.5. Izsoles solis 50.00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi).  

1.6. Izsoles mērķis - pārdot automašīnu par iespējami augstāko cenu, nosakot pretendentu, kas šādu cenu 

piedāvās, mutiskā izsolē. 

1.7. Drošības nauda jāiemaksā līdz 2021.gada 7.janvārim Viesītes novada pašvaldībai reģ.Nr.90000045353,  

bankā: SEB banka, konta Nr.LV66UNLA0009013130395. 

1.8. Maksājumi uzskatāmi par samaksātiem datumā, kurā tie ir ienākuši Viesītes novada pašvaldības 

norādītajā kontā. 

2. Informācijas publicēšanas kārtība. 

Informācija par izsoli tiek ievietota pašvaldības mājas lapā www.viesite.lv.  

3. Izsoles dalībnieki. 

http://www.viesite.lv/
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3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt: 

3.1.1.fiziskas personas; 

3.1.2.juridiskas personas. 

3.2. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no 

izsoles sākumcenas, tas ir 41.00 EUR (četrdesmit viens euro un 00 centi) ar norādi  RENAULT KANGOO 

izsolei. 

3.3. Dalībnieki, kuri nav iemaksājuši drošības naudu un dalības maksu līdz šajos noteikumos norādītajam 

datumam, izsolei netiek pielaisti. 

4. Dalībnieku reģistrācijas kārtība. 

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Viesītes pašvaldības administrācijā ne vēlāk kā līdz 2021.gada 7.janvārim 

darba laikā,  Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov., vai elektroniski  ar elektronisko parakstu uz e-pastu: 

dome@viesite.lv 

4.1. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties izsolei,  jāiesniedz šādi dokumenti:  

4.1.1.  Fiziskām personām:  

4.1.1.1. Pieteikums 

4.1.1.2. Personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles.  

4.1.2. Juridiskām personām:  

4.1.2.1. Pārstāvja pilnvara kopija (pirms izsoles jāuzrāda oriģināls);  

4.1.2.2. personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles; 

4.1.2.5. pieteikums.  

4.2. Izsoles dalībnieki pirms izsoles paraksta izsoles noteikumus un saņem kartīti ar dalībnieka reģistrācijas 

numuru.  

5. Izsoles norise. 

5.1. Izsole notiek Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes 

nov.,  2021.gada 8.janvārī  plkst.10.30. 

5.2. Izsoli vada izsoles vadītājs. Vadītājs, atklājot izsoli, nosauc savu vārdu, uzvārdu un katra izsoles 

komisijas locekļa uzvārdu, raksturo automobili un paziņo tā sākotnējo cenu, kā arī summu, par kādu cena katrā 

nākamajā solī tiek paaugstināta, t.i. ne mazāk par  50,00 EUR ( euro). 

5.3. Sākot izsoli, komisija sastāda dalībnieku sarakstu. Izsole tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo 

izsoles vadītāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi izsoles komisijas locekļi.  

5.4. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo 

pirmā solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles 

dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. Ja neviens no izsoles 

dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto visaugstāko piedāvāto cenu un 

fiksē to ar piesitienu. Pēdējais piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš ir pieņēmis 

vairāksolījumu, un šis piesitiens noslēdz pārdošanu. Ja vairāki dalībnieki nosauc vienu visaugstāko cenu, 

izsoles vadītājs kā solījumu pieņem tikai pirmo cenas pieteikumu. 

5.5. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, ar savu parakstu protokolā apliecina savu gribu 

pirkt automašīnu par nosolīto, protokolā norādīto cenu. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis automašīnu, bet 

neparakstās protokolā, tādējādi atsakās no nosolītās automašīnas. Viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku 

saraksta un viņam netiek atmaksāta drošības nauda. Automašīnas pirkšana tiek piedāvāta izsoles dalībniekam, 

kas nosolījis nākamo augstāko cenu. 

5.6. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši automašīnu, septiņu darba dienu laikā tiek atmaksāta drošības 

nauda, ja izsoles dalībnieks ir izpildījis izsoles noteikumos fiksētās prasības. Drošības nauda tiek atmaksāta, 

pārskaitot uz kontu, no kura summa saņemta. 

6. Izsoles rezultātu apstiprināšana. 

6.1. Izsoles komisija par automašīnas pārdošanu sastāda izsoles protokolu 3 eksemplāros. Izsoles protokola 

divi eksemplāri un bankas dokumenti paliek izsoles komisijas rīcībā, protokola trešais eksemplārs tiek nodots  

automašīnas nosolītājam. Automašīnas nosolītājam trīs darba dienu laikā tiek izrakstīts rēķins par nosolīto 

summu. 

6.2. Viesītes novada dome apstiprina izsoles rezultātus nākamajā domes sēdē, pie noteikuma, ka, nosolītājs 

iemaksājis Viesītes novada pašvaldības norādītajā kontā nosolīto summu. 

7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 

7.1. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis visaugstāko cenu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no izsoles dienas ir 

jānomaksā summa, ko veido starpība starp nosolīto cenu un drošības naudu.  
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7.2. Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā no izsoles dienas  nav nomaksājis rēķinus, viņš zaudē tiesības uz 

automašīnas pirkšanu. Drošības nauda attiecīgajam izsoles dalībniekam netiek atmaksāta. Izsoles komisija 

informē par šo faktu pašvaldību un piedāvā automašīnu pirkt izsoles dalībniekam, kas izsolē nosolījis nākamo 

augstāko cenu. 

7.3. Septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas persona, kas nosolījusi objektu, paraksta 

pirkšanas – pārdošanas līgumu. Pirkuma līguma noteikumus un līguma noslēgšanas kārtību nosaka pašvaldība 

saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām. 

7.4. Visas izmaksas, kas saistītas ar automašīnas reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz automašīnas ieguvējs. 

7.5. Izsoles dalībniekiem ir tiesības Viesītes novada domes priekšsēdētājam iesniegt sūdzību par izsoles 

vadītāja, izsoles komisijas veiktajām darbībām piecu dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles 

dienas. 

8. Nenotikusi izsole. 

8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

8.1.1. uz izsoli neierodas neviens noteiktajā laikā reģistrējies izsoles dalībnieks; 

8.1.2. sākumcena nav pārsolīta; 

8.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

8.1.4. nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu. 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                            A.Žuks 

7.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašumu ‘’Rolandi’’, Elkšņu  

pag.,  Viesītes nov.,  atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu 

Nr.2020/ 60 apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

Nekustamais īpašums ‘’Rolandi’’, Elkšņu pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56580060050 sastāv no 

vienas zemes vienības 2.45 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56580060050. Īpašuma tiesības Viesītes 

novada pašvaldībai uz to nostiprinātas  Elkšņu pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 100000605535. 

Īpašums ir lauksaimniecības zeme. Pircējam jāatbilst likuma ‘’Par zemes privatizāciju lauku apvidos’’ 

noteiktajām prasībām, kā tiesīgam pirkt lauksaimniecības zemi. 

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli tiks rīkota 2021.gada 5.februārī  plkst.9.00. Izsoles solis 

EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). 

Pamatojoties uz sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja vērtējumu, īpašuma tirgus vērtība ir noteikta EUR 

5700.00 (pieci tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi)). Īpašuma kadastrālā vērtība ir zemāka par tirgus 

novērtējumu. Robežu plāna izgatavošanas izmaksas ir EUR 363.00,  vērtēšanas izmaksas ir EUR 

170.00.Izsoles sākumcena tiek noteikta EUR 6250.00 (seši  tūkstoši divi simti piecdesmit euro un 00 

centi). Jāapstiprina izsoles noteikumi.  

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 1.pantu, 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 8.pantu, 10.panta pirmo daļu un 11.panta pirmo daļu,  likuma ''Par pašvaldībām'' 

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

''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs’’, ņemot vērā Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 2020.gada 9.decembra apvienotās sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, par – 6 balsis 

(Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - 

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:  

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

piederošo nekustamo īpašumu ‘’Rolandi’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 

56580060050, sākumcena  EUR 6250.00 (seši tūkstoši divi simti piecdesmit   euro un 00 centi).   

2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus  2020/60.  
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3.Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs-deputāts Anatolijs Kvitkovs, komisijas 

locekļi: deputāts Juris Līcis, deputāte Svetlana Andruškeviča,  juriste Ināra Erte, finansistes p.i. Karīna 

Frolova. 

4.Ievietot sludinājumu novada  mājas lapā www.viesite.lv. 

Izpildei: pašvaldības juristei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei: izpilddirektorei 

Pielikums 

Viesītes novada domes 2020.gada 17.decembra lēmumam 

(protokols Nr.15;7. §) 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

‘’Rolandi’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56580060050 

Izsoles noteikumi Nr.2020/ 60 

Viesītes novada Viesītē 

1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1.Atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Viesītes novada pašvaldībai piederošais 

nekustamais īpašums ‘’Rolandi’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr.56580060050, kas sastāv zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 56580060050, ar platību 2.45 ha- turpmāk īpašums.  

1.2.Apgrūtinājumi:zemesgrāmatā reģistrētu apgrūtinājumu nav. 

1.3.Nav personu, kurām ir  pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.  

1.4. Uz  īpašuma  noslēgts zemes nomas līguma līdz 2021.gada 31.decembrim.   

1.5. Uz zemes vienības neatrodas būves. 

1.6. Īpašumā dominējošā ir lauksaimniecības zeme. Zemi drīkst iegādāties persona, kura atbilst likuma ‘’Par 

zeme privatizāciju lauku apvidos’’ nosacījumiem, kā tiesīga iegādāties lauksaimniecības zemi. 

1.7.Īpašuma  izsoles sākumcena – 6250.00 EUR (seši tūkstoši divi simti piecdesmit  euro un 00 centi). 

1.8. Izsoles solis  100,00 EUR (viens simts euro).  

1.9.Izsoles mērķis - pārdot  īpašumu par iespējami augstāko cenu, nosakot pretendentu, kas šādu cenu piedāvās, 

mutiskā izsolē. 

1.10.Drošības nauda jāiemaksā līdz 2021.gada 4.februārim Viesītes novada pašvaldībai reģ.Nr.90000045353,  

bankā: SEB banka, konta Nr.LV66UNLA0009013130395. 

1.11.Maksājumi uzskatāmi par samaksātiem datumā, kurā tie ir ienākuši Viesītes novada pašvaldības 

norādītajā kontā. 

2. Informācijas publicēšanas kārtība. 

Informācija par izsoli tiek izlikta labi redzamā vietā pie nekustamā īpašuma, publicēta oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”, informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis”, tīmekļvietnē www.viesite.lv.  

3. Izsoles dalībnieki. 

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt: 

3.1.1.fiziskas personas; 

3.1.2.juridiskas personas. 

3.2. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no izsoles 

sākumcenas, tas ir  – 525.00 EUR (pieci simti divdesmit pieci euro un 00 centi) ar norādi ‘’Rolandi’’, 

Elkšņu pag., Viesītes nov. 

3.3. Dalībnieki, kuri nav iemaksājuši drošības naudu līdz šajos noteikumos norādītajam datumam, izsolei 

netiek pielaisti. 

4. Dalībnieku reģistrācijas kārtība. 
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Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Viesītes pašvaldības administrācijā ne vēlāk kā līdz 2021.gada 

4.februārim darba laikā,  Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov., vai elektroniski  ar elektronisko parakstu 

uz e-pastu: dome@viesite.lv 

4.1. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties izsolei,  jāiesniedz šādi dokumenti:  

4.1.1.  Fiziskām personām:  

4.1.1.1. Pieteikums 

4.1.1.2. Personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles.  

4.1.2. Juridiskām personām:  

4.1.2.1. Pārstāvja pilnvara kopija (pirms izsoles jāuzrāda oriģināls);  

4.1.2.2. personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles; 

4.1.2.5. pieteikums.  

4.2. Izsoles dalībnieki pirms izsoles paraksta izsoles noteikumus un saņem kartīti ar dalībnieka reģistrācijas 

numuru.  

5. Izsoles norise. 

5.1. Izsole notiks Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes 

nov.,  2021.gada 5.decembrī  plkst.9.00. 

5.2. Izsoli vada izsoles vadītājs. Vadītājs, atklājot izsoli, nosauc savu vārdu, uzvārdu un katra izsoles 

komisijas locekļa uzvārdu, raksturo nekustamo īpašumu un paziņo tā sākotnējo cenu, kā arī summu, par 

kādu cena katrā nākamajā solī tiek paaugstināta, t.i. ne mazāk par 100,- EUR (viens simts euro). 

5.3. Sākot izsoli, komisija sastāda dalībnieku sarakstu. Izsole tiek protokolēta. Izsoles protokolā 

atspoguļo izsoles vadītāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi izsoles 

komisijas locekļi.  

5.4. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo 

pirmā solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles 

dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. Ja neviens no izsoles 

dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto visaugstāko piedāvāto cenu 

un fiksē to ar piesitienu. Pēdējais piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš ir pieņēmis 

vairāksolījumu, un šis piesitiens noslēdz pārdošanu. Ja vairāki dalībnieki nosauc vienu visaugstāko cenu, 

izsoles vadītājs kā solījumu pieņem tikai pirmo cenas pieteikumu. 

5.5. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, ar savu parakstu protokolā apliecina savu gribu 

pirkt nekustamo īpašumu par nosolīto, protokolā norādīto cenu. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nekustamo 

īpašumu, bet neparakstās protokolā, tādējādi atsakās no nosolītā nekustamā īpašuma. Viņš tiek svītrots no 

izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta drošības nauda. Nekustamā īpašuma pirkšana tiek 

piedāvāta izsoles dalībniekam, kas nosolījis nākamo augstāko cenu. 

5.6. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, septiņu darba dienu laikā tiek 

atmaksāta drošības nauda, ja izsoles dalībnieks ir izpildījis izsoles noteikumos fiksētās prasības. Drošības 

nauda tiek atmaksāta, pārskaitot uz kontu, no kura summa saņemta. 

6. Izsoles rezultātu apstiprināšana. 

6.1.Izsoles komisija par  īpašuma pārdošanu sastāda izsoles protokolu 3 eksemplāros. Izsoles protokola divi 

eksemplāri un bankas dokumenti paliek izsoles komisijas rīcībā, protokola trešais eksemplārs tiek nodots 

nekustamā īpašuma nosolītājam. 

6.2. Viesītes novada dome apstiprina izsoles rezultātus nākamajā domes sēdē un nodod pārdošanas 

piekrišanai apvienotajā finanšu komisijā, ja tas nepieciešams. 

6.3. Pēc izsoles vai apvienotās finanšu komisijas piekrišanas pārdošanai saņemšanas, nosolītājam tiek 

izrakstīts rēķins. 

7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 

7.1. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis visaugstāko cenu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no rēķina 

saņemšanas dienas ir jānomaksā summa, ko veido starpība starp nosolīto cenu un drošības naudu.  

7.2. Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā  nav nomaksājis rēķinus, viņš zaudē tiesības uz  īpašuma 

pirkšanu. Drošības nauda attiecīgajam izsoles dalībniekam netiek atmaksāta. Izsoles komisija informē par 

šo faktu pašvaldību un piedāvā īpašumu pirkt izsoles dalībniekam, kas izsolē nosolījis nākamo augstāko 

cenu. 

7.3. Septiņu dienu laikā pēc nosolītās summas samaksas persona, kas nosolījusi objektu, paraksta 

pirkšanas – pārdošanas līgumu. Pirkuma līguma noteikumus un līguma noslēgšanas kārtību nosaka 

pašvaldība saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām. 

7.4. Visas izmaksas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz nekustamā 

īpašuma ieguvējs. 



14 
 

7.5. Izsoles dalībniekiem ir tiesības Viesītes novada domes priekšsēdētājam iesniegt sūdzību par izsoles 

vadītāja, izsoles komisijas veiktajām darbībām piecu dienu laikā no  izsoles dienas. 

8. Nenotikusi izsole. 

8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

8.1.1. īpašumu pērk vienīgā uz pirmpirkumu tiesīgā persona; 

8.1.2. uz izsoli neierodas neviens noteiktajā laikā reģistrējies izsoles dalībnieks; 

8.1.3. sākumcena nav pārsolīta; 

8.1.4. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

8.1.5. nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu. 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                      A.Žuks 

8.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašuma ‘’Dārziņi’’, Viesītes pag., 

Viesītes nov.,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/61 

apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

Nekustamais īpašums ‘’Dārziņi’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56350150114 sastāv no 

1(vienas) zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56350150105 ar platību 1.43 ha. Īpašuma tiesības 

Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas Viesītes pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0060 

5341. Objektu drīkst iegādāties tikai persona, kura tiesīga iegādāties īpašumā lauksaimniecības zemi 

pamatojoties uz likuma ‘’Par zemes privatizāciju lauku apvidos’’ noteikumiem. 

Nekustamais īpašums ir  starpgabals, jo tā platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos 

paredzēto minimālo zemesgabala platību. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka nekustamā 

īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt 

zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošas zemes, vai zemes starpgabalu, kas pieguļ 

viņu zemei. Ir bijis šāds ierosinājums. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otrā daļa nosaka, ka likuma 4.panta ceturtajā daļā 

minētās mantas (īpašums ‘’Dārziņi’’ attiecināms uz šo pantu un daļu- ir starpgabals , jo tā platība ir mazāka 

par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību), atsavināšana izsludināma 

kā izsole, kā to paredz likums. Taču zemes īpašniekiem, kuru īpašumi robežojas ar pārdodamo objektu, ir 

pirmpirkuma tiesības uz īpašumu, ja viņi mēneša laikā iesniegs pieteikumu par īpašuma pirkšanu. Ja būs 

iesniegti vairāki iesniegumi no personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības, izsole notiks to starpā. Ja 

pieteiksies viens īpašnieks, izsole netiks rīkota un ar viņu tiks noslēgts pirkuma līgums par nosacīto cenu. 

Ja iesniegums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu netiks saņemts, izsole tiks rīkota  2020.gada 

5.februārī plkst.9.30. Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, tika veikts nekustamā īpašuma tirgus 

novērtējums. Īpašums novērtēts par EUR 3300.00 (trīs tūkstoši trīs simti euro un 00 centiem), kas ir 

vairāk kā kadastrālā vērtība. Īpašuma robežu plāna izmaksas ir EUR 808.61 un vērtēšanas izmaksas EUR 

170.00. 

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākuma cena tiek noteikta EUR 4280.00 (četri tūkstoši divi 

simti astoņdesmit euro un 00 centi). 

Jāapstiprina izsoles noteikumi.  

Ņemot vērā minēto un pamatojoties Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 1.pantu, 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 8.pantu, 10.panta pirmo daļu, 11.panta pirmo daļu, 

14.pantu, likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 

13.februāra noteikumiem Nr. 87 ''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs’’, ņemot vērā Finanšu 

komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un 

īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 9.decembra apvienotās sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti 

balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Pēteris Līcis), 

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

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

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Dārziņi’’, Viesītes pag., Viesītes nov.,  ar kadastra 
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numuru 56350150114, izsoles sākumcena  EUR 4280.00 (četri tūkstoši divi simti astoņdesmit  euro un 

00 centi). 

2.Izsūtīt paziņojumus par pieteikšanos uz pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu, zemju 

īpašniekiem, kuras robežojas ar izsolāmo objektu. 

3.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izsoles Noteikumus Nr. 2020/61.   

4.Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs-deputāts Anatolijs Kvitkovs, 

komisijas locekļi: deputāts Juris Līcis, deputāte Svetlana Andruškeviča,  juriste Ināra Erte, finansistes 

p.i. Karīna Frolova. 

5.Ievietot sludinājumu novada  mājas lapā www.viesite.lv. 

Izpildei: pašvaldības juristei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei: izpilddirektorei 

 
Pielikums 

Viesītes novada domes 2020.gada 17.decembra lēmumam 

(protokols Nr.15;8.  §) 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

“Dārziņi’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56350150114 

Izsoles noteikumi Nr.2020/ 61 

Viesītes novada Viesītē 

1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Viesītes novada pašvaldībai piederošais 

nekustamais īpašums ‘’Dārziņi’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr.56350150114, kas sastāv no 

vienas zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 56350150105  ar platību  1.43 ha - „nekustamais īpašums”.  

1.1.1. Apgrūtinājumi: nav. 

1.2. Ir personas, kurām ir  pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.  Ja uz pirmpirkumu pieteiksies viena persona, 

izsole netiks rīkota un personas nopirks īpašumu par nosacīto cenu. Ja pieteiksies vairākas personas, 

izsole notiks to starpā. Ir noslēgts zemes nomas līgums līdz 2024.gada 31.decembrim. 

1.3. Nekustamo īpašumu drīkst iegādāties tikai persona, kura atbilst likumu ‘’Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos’’ nosacījumiem kā persona, kura tiesīga iegādāties lauksaimniecības zemi. 

1.4. Nekustamais īpašums ir starpgabals- tā platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos 

paredzēto minimālo zemesgabala platību. 

1.5. Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā un sākumcena – 4280.00 EUR (četri tūkstoši divi simti 

astoņdesmit  euro un 00 centi). 

1.6. Izsoles solis 100,00 EUR (viens simts euro).  

1.7. Izsoles mērķis - pārdot nekustamo īpašumu par iespējami augstāko cenu, nosakot pretendentu, kas 

šādu cenu piedāvās, mutiskā izsolē. 

1.8. Drošības nauda jāiemaksā līdz 2021.gada 4.februārim Viesītes novada pašvaldībai 

reģ.Nr.90000045353,  bankā: SEB banka, konta Nr.LV66UNLA0009013130395. 

1.9. Maksājumi uzskatāmi par samaksātiem datumā, kurā tie ir ienākuši Viesītes novada pašvaldības 

norādītajā kontā. 

2. Informācijas publicēšanas kārtība. 

Informācija par izsoli tiek izlikta labi redzamā vietā pie nekustamā īpašuma, publicēta oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”, informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis”, tīmekļvietnē www.viesite.lv.  

3. Izsoles dalībnieki. 

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt: 

3.1.1.fiziskas personas; 

3.1.2.juridiskas personas. 
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3.2. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no 

izsoles sākumcenas, tas ir  – 428.00 EUR (četri simti divdesmit astoņi  euro un 00 centi) ar norādi 

“Dārziņi’’, Viesītes  pag. Viesītes nov. 

3.3. Dalībnieki, kuri nav iemaksājuši drošības naudu līdz šajos noteikumos norādītajam datumam, izsolei 

netiek pielaisti. 

4. Dalībnieku reģistrācijas kārtība. 

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Viesītes pašvaldības administrācijā ne vēlāk kā līdz 2021.gada 

4.februārim darba laikā,  Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov., vai elektroniski  ar elektronisko parakstu 

uz e-pastu: dome@viesite.lv 

4.1. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties izsolei,  jāiesniedz šādi dokumenti:  

4.1.1.  Fiziskām personām:  

4.1.1.1. Pieteikums 

4.1.1.2. Personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles.  

4.1.2. Juridiskām personām:  

4.1.2.1. Pārstāvja pilnvara kopija (pirms izsoles jāuzrāda oriģināls);  

4.1.2.2. personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles; 

4.1.2.5. pieteikums.  

4.2. Izsoles dalībnieki pirms izsoles paraksta izsoles noteikumus un saņem kartīti ar dalībnieka reģistrācijas 

numuru.  

5. Izsoles norise. 

5.1. Ja neviena uz īpašuma pirmpirkumu tiesīgā persona uz īpašuma pirkšanu nepieteiksies, izsole 

notiks Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov.,  

2020.gada 5.februārī  plkst.9.30. 

5.2. Izsoli vada izsoles vadītājs. Vadītājs, atklājot izsoli, nosauc savu vārdu, uzvārdu un katra izsoles 

komisijas locekļa uzvārdu, raksturo nekustamo īpašumu un paziņo tā sākotnējo cenu, kā arī summu, par 

kādu cena katrā nākamajā solī tiek paaugstināta, t.i. ne mazāk par 100,- EUR (viens simts euro). 

5.3. Sākot izsoli, komisija sastāda dalībnieku sarakstu. Izsole tiek protokolēta. Izsoles protokolā 

atspoguļo izsoles vadītāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi izsoles 

komisijas locekļi.  

5.4. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo 

pirmā solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles 

dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. Ja neviens no izsoles 

dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto visaugstāko piedāvāto cenu 

un fiksē to ar piesitienu. Pēdējais piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš ir pieņēmis 

vairāksolījumu, un šis piesitiens noslēdz pārdošanu. Ja vairāki dalībnieki nosauc vienu visaugstāko cenu, 

izsoles vadītājs kā solījumu pieņem tikai pirmo cenas pieteikumu. 

5.5. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, ar savu parakstu protokolā apliecina savu gribu 

pirkt nekustamo īpašumu par nosolīto, protokolā norādīto cenu. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nekustamo 

īpašumu, bet neparakstās protokolā, tādējādi atsakās no nosolītā nekustamā īpašuma. Viņš tiek svītrots no 

izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta drošības nauda. Nekustamā īpašuma pirkšana tiek 

piedāvāta izsoles dalībniekam, kas nosolījis nākamo augstāko cenu. 

5.6. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, septiņu darba dienu laikā tiek 

atmaksāta drošības nauda, ja izsoles dalībnieks ir izpildījis izsoles noteikumos fiksētās prasības. Drošības 

nauda tiek atmaksāta, pārskaitot uz kontu, no kura summa saņemta. 

6. Izsoles rezultātu apstiprināšana. 

6.1. Izsoles komisija par nekustamā īpašuma pārdošanu sastāda izsoles protokolu 3 eksemplāros. Izsoles 

protokola divi eksemplāri un bankas dokumenti paliek izsoles komisijas rīcībā, protokola trešais eksemplārs 

tiek nodots nekustamā īpašuma nosolītājam. Īpašuma nosolītājam trīs darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu 

apstiprināšanas tiek izrakstīts rēķins par nosolīto summu. 

6.2. Viesītes novada dome apstiprina izsoles rezultātus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 

7.1. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis visaugstāko cenu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc rēķina 

saņemšanas  ir jānomaksā summa, ko veido starpība starp nosolīto cenu un drošības naudu.  

7.2. Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā nav nomaksājis rēķinu, viņš zaudē tiesības uz nekustamā 

īpašuma pirkšanu. Drošības nauda attiecīgajam izsoles dalībniekam netiek atmaksāta. Izsoles komisija 

informē par šo faktu pašvaldību un piedāvā nekustamo īpašumu pirkt izsoles dalībniekam, kas izsolē 

nosolījis nākamo augstāko cenu. 
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7.3. Septiņu dienu laikā pēc līguma summas samaksas persona, kas nosolījusi objektu, paraksta pirkšanas 

– pārdošanas līgumu. Pirkuma līguma noteikumus un līguma noslēgšanas kārtību nosaka pašvaldība 

saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām. 

7.4. Visas izmaksas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz nekustamā 

īpašuma ieguvējs. 

7.5. Izsoles dalībniekiem ir tiesības Viesītes novada domes priekšsēdētājam iesniegt sūdzību par izsoles 

vadītāja, izsoles komisijas veiktajām darbībām piecu dienu laikā no izsoles dienas. 

 

8. Nenotikusi izsole. 

8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

8.1.1. uz izsoli neierodas neviens noteiktajā laikā reģistrējies izsoles dalībnieks; 

8.1.2. sākumcena nav pārsolīta; 

8.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

8.1.4. nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu. 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                                  A.Žuks 

9.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašumu ‘’Ziedoņa krasts’’, Viesītes pag.,  

Viesītes nov.,  atkārtotu, atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu 

Nr.2020/62 apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

Nekustamais īpašums ‘’Ziedoņa  krasts’’, Viesītes pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56350060181 

sastāv no 2 (divām)  zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem:  56350060181 ar platību 26,8 ha un 

56350060206 ar platību 6,2 ha. Kopā 33.0 ha zemes. Īpašuma tiesības Viesītes novada pašvaldībai uz to 

nostiprinātas  Viesītes pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 100000591538. Pirmpirkuma tiesību uz 

īpašumu nav.  

Sakarā ar to, ka zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56350060206 dominējošā ir lauksaimniecības zeme, 

pircējam jāatbilst likuma ‘’Par zemes privatizāciju lauku apvidos’’ lauksaimniecības zemes pircēja 

kritērijiem. 

Atkārtota, atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli tiks rīkota 2021.gada 5.februārī  plkst.10.00. Izsoles 

solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).Pirmās izsoles sākumcena tika noteikta EUR 7550.00 

(septiņi tūkstoši pieci simti piecdesmit euro un 00 centi). Saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, var tikt rīkota atkārtota izsole, ar sākumcenas 

pazemināšanu ne vairāk kā par 20 procentiem.  

Izsoles sākumcena tiek noteikta EUR 6040.00 (seši tūkstoši četrdesmit euro un 00 centi). Izsoles solis EUR 

100.00 (viens simts euro un 00 centi).Jāapstiprina izsoles noteikumi.  

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 1.pantu, 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 8.pantu, 10.panta pirmo daļu un 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu,  

likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta  pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra 

noteikumiem Nr. 87 ''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs’’, ņemot vērā Finanšu komitejas, 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 9.decembra apvienotās sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, 

par – 6 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Pēteris Līcis), pret - 

nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:  

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

piederošo nekustamo īpašumu ‘’Ziedoņa krasts’’, Viesītes pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 

56350060181, sākumcena  EUR 6040.00 (seši tūkstoši četrdesmit  euro un 00 centi).   

2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.2020/ 62.   
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3.Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs-deputāts Anatolijs Kvitkovs, komisijas 

locekļi: deputāts Juris Līcis, deputāte Svetlana Andruškeviča,  juriste Ināra Erte, finansistes p.i. Karīna 

Frolova. 

4.Ievietot sludinājumu novada  mājas lapā www.viesite.lv. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei,  Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai Kontrolei: izpilddirektorei 

 

Pielikums 

Viesītes novada domes 2020.gada 17.decembrī lēmumam 

(protokols Nr.15; 9.§) 

Viesītes novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  ‘’Ziedoņa krasts’’, Viesītes pag., Viesītes nov., 

ar kadastra Nr. 56350060181 Izsoles noteikumi 

1.Vispārīgie noteikumi. 

1.1.Atkārtotā, atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Viesītes novada pašvaldībai piederošais 

nekustamais īpašums ‘’Ziedoņa krasts’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr.56350060181, kas sastāv 

no 2 (divām)  zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem:  56350060181 ar platību 26,8 ha un 56350060206 

ar platību 6,2 ha. Kopā 33.0 ha zemes- turpmāk īpašums.  

1.2.Apgrūtinājumi: 

1.2.1. Ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija   21 ha. 

1.2.2. Tauvas joslas teritorija gar ezeru   0.76 ha. 

1.2.3. Ceļa servitūta teritorija  0.12 ha. 

1.2.4. Ceļa servitūta teritorija   0.14 ha. 

1.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko sakaru tīklu gaisvadu līniju  0.16 ha.  

1.3.Nav personu, kurām ir  pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.  

1.4. Īpašumu var pirkt persona, kurai ir tiesības iegādāties lauksaimniecības zemi saskaņā ar likuma ‘’Par 

zemes privatizāciju lauku apvidos’’ normām. 

1.5. Īpašuma  izsoles sākumcena – 6040.00 EUR (seši tūkstoši četrdesmit euro un 00 centi). 

1.6. Izsoles solis 100,00 EUR (viens simts euro).  

1.7.Izsoles mērķis - pārdot  īpašumu par iespējami augstāko cenu, nosakot pretendentu, kas šādu cenu piedāvās, 

mutiskā izsolē. 

1.8.Drošības nauda jāiemaksā līdz 2021.gada 4.februārim Viesītes novada pašvaldībai reģ.Nr.90000045353,  

bankā: SEB banka, konta Nr.LV66UNLA0009013130395. 

1.9.Maksājumi uzskatāmi par samaksātiem datumā, kurā tie ir ienākuši Viesītes novada pašvaldības norādītajā 

kontā. 

2.Informācijas publicēšanas kārtība. 

Informācija par izsoli tiek izlikta labi redzamā vietā pie nekustamā īpašuma, publicēta oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”, informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis”, tīmekļvietnē www.viesite.lv.  

3. Izsoles dalībnieki. 

3.1.Par izsoles dalībnieku var kļūt: 

3.1.1.fiziskas personas; 

3.1.2.juridiskas personas. 

3.2.Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no izsoles 

sākumcenas, tas ir  – 604.00 EUR (seši simti četri euro un 00 centi) ar norādi ‘’Ziedoņa krasts’’, Viesītes 

pag., Viesītes nov. 
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3.3.Dalībnieki, kuri nav iemaksājuši drošības naudu līdz šajos noteikumos norādītajam datumam, izsolei netiek 

pielaisti. 

 

4. Dalībnieku reģistrācijas kārtība. 

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Viesītes pašvaldības administrācijā ne vēlāk kā līdz 2021.gada 

4.februārim darba laikā,  Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov., vai elektroniski  ar elektronisko parakstu 

uz epastu: dome@viesite.lv 

4.1. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties izsolei,  jāiesniedz šādi dokumenti:  

4.1.1.  Fiziskām personām:  

4.1.1.1. Pieteikums 

4.1.1.2. Personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles.  

4.1.2. Juridiskām personām:  

4.1.2.1. Pārstāvja pilnvara kopija (pirms izsoles jāuzrāda oriģināls);  

4.1.2.2. personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles; 

4.1.2.5. pieteikums.  

4.2. Izsoles dalībnieki pirms izsoles paraksta izsoles noteikumus un saņem kartīti ar dalībnieka reģistrācijas 

numuru.  

5. Izsoles norise. 

5.1. Izsole notiks Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov.,  

2021.gada 5.februārī  plkst.10.00. 

5.2. Izsoli vada izsoles vadītājs. Vadītājs, atklājot izsoli, nosauc savu vārdu, uzvārdu un katra izsoles komisijas 

locekļa uzvārdu, raksturo nekustamo īpašumu un paziņo tā sākotnējo cenu, kā arī summu, par kādu cena 

katrā nākamajā solī tiek paaugstināta, t.i. ne mazāk par 100,- EUR (viens simts euro). 

5.3. Sākot izsoli, komisija sastāda dalībnieku sarakstu. Izsole tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo 

izsoles vadītāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi izsoles komisijas 

locekļi.  

5.4. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo pirmā 

solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks 

apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. Ja neviens no izsoles 

dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto visaugstāko piedāvāto cenu 

un fiksē to ar piesitienu. Pēdējais piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš ir pieņēmis 

vairāksolījumu, un šis piesitiens noslēdz pārdošanu. Ja vairāki dalībnieki nosauc vienu visaugstāko cenu, 

izsoles vadītājs kā solījumu pieņem tikai pirmo cenas pieteikumu. 

5.5. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, ar savu parakstu protokolā apliecina savu gribu pirkt 

nekustamo īpašumu par nosolīto, protokolā norādīto cenu. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nekustamo 

īpašumu, bet neparakstās protokolā, tādējādi atsakās no nosolītā nekustamā īpašuma. Viņš tiek svītrots no 

izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta drošības nauda. Nekustamā īpašuma pirkšana tiek 

piedāvāta izsoles dalībniekam, kas nosolījis nākamo augstāko cenu. 

5.6. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, septiņu darba dienu laikā tiek atmaksāta 

drošības nauda, ja izsoles dalībnieks ir izpildījis izsoles noteikumos fiksētās prasības. Drošības nauda tiek 

atmaksāta, pārskaitot uz kontu, no kura summa saņemta. 

 

6. Izsoles rezultātu apstiprināšana. 

6.1. Izsoles komisija par  īpašuma pārdošanu sastāda izsoles protokolu 3 eksemplāros. Izsoles 

protokola divi eksemplāri un bankas dokumenti paliek izsoles komisijas rīcībā, protokola trešais eksemplārs 

tiek nodots nekustamā īpašuma nosolītājam. 

6.2. Viesītes novada dome apstiprina izsoles rezultātus nākamajā domes sēdē un nodod pārdošanas 

piekrišanai apvienotajā finanšu komisijā, ja tas nepieciešams. 

6.3. Pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas, nosolītājam tiek izrakstīts rēķins. 

 

7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 

7.1.Izsoles dalībniekam, kas nosolījis visaugstāko cenu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas 

dienas ir jānomaksā summa, ko veido starpība starp nosolīto cenu un drošības naudu.  

7.2.Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā  nav nomaksājis rēķinus, viņš zaudē tiesības uz  īpašuma pirkšanu. 

Drošības nauda attiecīgajam izsoles dalībniekam netiek atmaksāta. Izsoles komisija informē par šo faktu 

pašvaldību un piedāvā īpašumu pirkt izsoles dalībniekam, kas izsolē nosolījis nākamo augstāko cenu. 
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7.3.Septiņu dienu laikā pēc nosolītās summas samaksas persona, kas nosolījusi objektu, paraksta pirkšanas 

– pārdošanas līgumu. Pirkuma līguma noteikumus un līguma noslēgšanas kārtību nosaka pašvaldība 

saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām. 

7.4.Visas izmaksas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz nekustamā 

īpašuma ieguvējs. 

7.5.Izsoles dalībniekiem ir tiesības Viesītes novada domes priekšsēdētājam iesniegt sūdzību par izsoles 

vadītāja, izsoles komisijas veiktajām darbībām piecu dienu laikā no  izsoles dienas. 

 

8. Nenotikusi izsole. 

8.1.Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

8.1.1. īpašumu pērk vienīgā uz pirmpirkumu tiesīgā persona; 

8.1.2. uz izsoli neierodas neviens noteiktajā laikā reģistrējies izsoles dalībnieks; 

8.1.3. sākumcena nav pārsolīta; 

8.1.4. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

8.1.5. nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu. 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                       A.Žuks 

 

10.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo īpašumu atsavināšanas procesa pārtraukšanu un 

atgriešanu pamatlīdzekļu sastāvā 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Ar Viesītes novada domes 2018.gada 18.janvāra sēdes lēmumu 22, (prot.Nr.1) ‘’Par dzīvokļa Meža iela 

21-11, Viesīte, Viesītes novads, pārdošanu pirmpirkuma kārtībā’’ tika uzsākts atsavināšanas process 

dzīvokļa īpašumam Meža iela 21-11, Viesīte, Viesītes novads, ar kadastra Nr. 56159000033, taču 

dzīvokļa īrnieks atteicās pirkt dzīvokļa īpašumu par piedāvāto summu. Jāpārtrauc dzīvokļa īpašuma 

atsavināšanas process un tas pamatlīdzekļu sastāvā. 

Ar Viesītes novada domes 2019.gada 24.janvāra sēdes lēmumu Nr.12, (prot Nr.1), ‘’Par Viesītes novada 

domes 2018.gada 22.novembra lēmuma Nr.26 ‘’Par piedāvājumu dzīvokļa atsavināšanai pirmpirkuma 

kārtībā’’ atcelšanu, tika atcelta pārdošana dzīvokļa īpašumam ‘’Melioratori’’-6, Viesītes pag., Viesītes 

nov., ar kadastra Nr. 56359009020, taču nav lēmuma par tā atgriešanu pamatlīdzekļu sastāvā. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, kā arī likuma ''Par pašvaldībām''14.panta 2.punktu, ņemot vērā Finanšu 

komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un 

īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 9.decembra apvienotās sēdes lēmumu (prot.Nr.12), 

atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, 

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

1. Pārtraukt atsavināšanas procesu dzīvokļa īpašumam Meža iela 21-11, Viesīte, Viesītes novads, ar 

kadastra Nr. 56159000033, un atgriezt to pamatlīdzekļu sastāvā. 

 

2. Atgriezt pamatlīdzekļu sastāvā dzīvokļa īpašumu ‘’Melioratori’’-6, Viesītes pag., Viesītes nov., ar 

kadastra Nr. 56359009020. 

 

Izpildei: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Zināšanai: SIA “Viesītes komunālā pārvalde”  

Kontrolei: izpilddirektorei 
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11.# 

Par telpu nodošanu VUGD Viesītes posteņa vajadzībām  

A.Žuks 

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

P.Līcis- vai ugunsdzēsēji jau pārceļas uz jaunajām telpām? 

S.Lūse- jā, telpas ir nodotas un ir atļauts pārcelties uz tām. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Atbilstoši likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 18.punktam, viena no pašvaldības 

funkcijām ir piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā. 

Saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumu, civilā aizsardzība ir pasākumu 

kopums, kurus īsteno valsts un pašvaldību institūcijas un sabiedrība, lai nodrošinātu cilvēku, vides un 

īpašuma drošību, kā arī īstenotu atbilstošu rīcību katastrofas un katastrofas draudu gadījumā. 

Civilās aizsardzības pasākumus organizē un īsteno Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD). 

Pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Smilšu iela 39, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra numuru 

56150010303, būvē ar kadastra apzīmējumu 56150010314003,ar adresi: Smilšu iela 39T, Viesīte, 

Viesītes nov., LV- 5237,  ir ierīkotas telpas VUGD Viesītes posteņa darbībai 364,26  kv.mtr. platībā. 

Telpu apsaimniekošanai nepieciešams 0, 1 ha zemes no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

56150010042. Telpu  un daļas no zemes vienības nodošana VUGD Viesītes posteņa vajadzībām 

nepieciešama, lai Viesītes novada pašvaldības teritorijā būtu iespējams efektīvi nodrošināt civilās 

aizsardzības pasākumus un ugunsdrošību. 

Uz nekustamo īpašumu Smilšu iela 39, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56350010303 Viesītes 

novada pašvaldībai īpašuma tiesības nostiprinātas Viesītes pilsētas zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 101. 

Saskaņā ar Valsts iekārtas pārvaldes likuma 1.panta pirmās daļas 1.punktu publiska persona ir Latvijas 

Republika kā sākotnējā publisko tiesību juridiskā persona un atvasinātas publiskas personas. Tās 

darbojas saskaņā ar publisko tiesību principiem. Saskaņā ar 2.punktu-atvasināta publiska persona — 

pašvaldība vai cita ar likumu vai uz likuma pamata izveidota publiska persona. Tai ar likumu piešķirta 

sava autonoma kompetence, kas ietver arī sava budžeta veidošanu un apstiprināšanu. Tai var būt sava 

manta. Līdz ar to Saskaņā ar 3.punktu,- iestāde — institūcija, kura darbojas publiskas personas vārdā un 

kurai ar normatīvo aktu noteikta kompetence valsts pārvaldē, piešķirti finanšu līdzekļi tās darbības 

īstenošanai un ir savs personāls. 

 Telpas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām nodrošina Nodrošinājuma valsts 

aģentūra. Ar 2020.gada 6.augusta vēstuli Nr.1.2.6-01/3128 aģentūra piekritusi slēgt patapinājuma 

līgumu par telpu izmantošanu, sedzot ar objekta uzturēšanu saistītos komunālos maksājumu: 

ūdensapgāde, kanalizācija, elektroenerģijas apgāde, sadzīves atkritumu izvešana un siltumapgāde.  

Likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas pašvaldība 

var  iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt 

darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. Lai nodotu telpas bezatlīdzības lietošanā, 

nepieciešams domes lēmums. 

Publiskas personas finanšu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmā daļa neliedz nodot 

pašvaldības mantu bezatlīdzības lietošanā citai publiskai personai. 

Publiskas personas finanšu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta trešā prim daļa nosaka, 

ka tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, 

arī sedz ar to saistītos izdevumus. 

Pamatojoties uz Valsts iekārtas pārvaldes likumu, likuma ‘’Par pašvaldībām’’  14.panta pirmās daļas 

2.punktu un 15.panta pirmās daļas 18.punktu,  Publiskas personas finanšu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 5.panta pirmo daļu, trešo prim daļu, ceturto daļu, ņemot vērā Finanšu komitejas, 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 9.decembra apvienotās sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti 

balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Pēteris 

Līcis), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:  
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1. Nodot bezatlīdzības lietošanā (patapinājumā) Nodrošinājuma valsts aģentūrai telpas 

364,26  kv.mtr. platībā Viesītes novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Smilšu iela 39, 

Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra numuru 56150010303, būvē ar kadastra apzīmējumu 

56150010314003, ar adresi: Smilšu iela 39T, Viesīte, Viesītes nov., LV-5237 un telpu 

apsaimniekošanai nepieciešamo 0, 1 ha zemes no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

56150010042, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Viesītes posteņa darbības nodrošināšanai, 

slēdzot līgumu uz 5 gadiem. 

2. Telpas un daļa no zemes vienības tiek nodotas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

Viesītes posteņa darbībai ar mērķi- civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanai un ugunsdrošības 

pasākumu nodrošināšanai. 

3. Apstiprināt pielikumā pievienoto Nedzīvojamo telpu patapinājuma līguma projektu. 

4. Nodrošinājuma valsts aģentūrai nodrošināt telpu uzturēšanu un segt ar to saistītos izdevumus, 

slēdzot  pakalpojumu līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem. 

5.Lūgt Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par Nedzīvojamo 

telpu patapinājuma līguma slēgšanu ar Nodrošinājuma valsts aģentūru. 

6. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas, deleģēt 

novada domes priekšsēdētāju slēgt Nedzīvojamo telpu patapinājuma līgumu uz 5 gadiem. 

7.Lēmuma izpildes kontroli veikt Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Alfonam 

Žukam. 

 

Izpildei: pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei, pašvaldības juristei I.Ertei 

Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

 

12.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Amatnieku iela 7, Viesītē  

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes locekļa Māra Blitsona 2020.gada 7.decembra 

iesniegums Nr.1-4/122 par dzīvojamās mājas Amatnieku ielā 7, Viesītē nojaukšanu sakarā ar to, ka 

2020.gada 21.oktobrī šajā mājā vienā no dzīvokļiem izcēlās ugunsgrēks, tika bojātas jumta 

konstrukcijas, jumta segums, logi, durvis. 

Konstatēts, ka daļa no mājas jau ilgstoši atrodas avārijas stāvoklī. Mājā nav noslēgtu īres līgumu, jo 

ugunsgrēkā cietušo dzīvokļu īrniekiem piešķirtas citas dzīvojamās platības. Ņemot vērā nodarītos 

bojājumus un mājas faktisko stāvokli, mājas atjaunošanas darbi nebūs ekonomiski lietderīgi. 

Konstatēts, ka nekustamais īpašums Amatnieku iela 7, Viesīte, Viesītes novads, nav reģistrēts 

zemesgrāmatā, bet atrodas pašvaldības bilancē (dzīvojamā māja, šķūnis), tā nojaukšanai nepieciešams 

izstrādāt būvju nojaukšanas projektu. 

Ņemot vērā Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 9.decembra apvienotās sēdes 

lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris 

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

1. Reģistrēt  zemesgrāmatā pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošo  nekustamo īpašumu 

Amatnieku iela 7, Viesīte, Viesītes nov., īpašuma kadastra numurs 56150010776. 

2. Izstrādāt būvju (dzīvojamā māja un saimniecības ēka-šķūnis) nojaukšanas tehnisko 

projektu. 

 

Izpildei- attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja p.i. G.Puzānam 

Zināšanai- grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei- pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei 
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13.# 

Par Viesītes novada pašvaldības noteikumu Nr.2020/63 “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” apstiprināšanu 

A.Žuks, M.Blitsons 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto Metodikas projektu. Tā stāsies spēkā ar 2021.gada 1.janvāri. Uz februāra 

komiteju sēdēm tiks sagatavots aprēķins par jaunajiem ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifiem  

Jautājums vēl par Metodikas 5.1.2.punktu, vai paliek kā projektā( no robežas līdz skaitītājam)  

Deputāti vienojas, ka paliek kā sagatavotajā Metodikas projektā.. 

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra padomes lēmuma 

Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” noteiktajiem pamatprincipiem, 

likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas, Sociālo, 

izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 9.decembra apvienotās sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti 

balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Pēteris 

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

1. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības noteikumus Nr.2020/ 63 “Ūdenssaimniecības un 

kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (pielikumā uz 4 lapām). 

2. Noteikumi Nr.2020/ 63 “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodika” stājas spēkā ar 2021.gada 1.janvāri. 

 

Atbildīgais- SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes loceklis M.Blitsons 

Zināšanai- grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei- pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei 

 

 

 

Viesītes novada pašvaldības NOTEIKUMI Nr.2020/63 

”Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu tarifu  

aprēķināšanas metodika” 

Izdoti saskaņā ar likuma                                                                                                                                                                         

“Par pašvaldībām”, 41.panta pirmās daļas 2.punktu 

I. Tarifa aprēķināšanas vispārīgie noteikumi 

1. Ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeņu apsaimniekošanas tarifu aprēķina 

atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra 

padomes lēmuma Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 

metodika” noteiktajiem pamatprincipiem. 

2. Viesītes novada dome  nosaka maksu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko 

sniedz Viesītes novada Elkšņu, Rites, Saukas, Viesītes pagastos un Viesītē. 

3. Viesītes novadā centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus organizē pašvaldības 

kapitālsabiedrība - SIA ”Viesītes komunālā pārvalde”. 

4. SIA ”Viesītes komunālā pārvalde” tarifu aprēķina:    

4.1.  Ūdensapgādes pakalpojuma tarifu, izdalot atsevišķi:                                                                                                     

4.1.1  ūdens ražošanas izmaksas;                                                                                  

4.1 2. ūdens piegādes izmaksas.  
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4.2  Notekūdeņu pakalpojuma tarifu, izdalot atsevišķi:                                              

4.2.1. notekūdeņu savākšanas izmaksas;                                                                       

4.2.2. notekūdeņu attīrīšanas izmaksas. 

5. Tarifs ietver izmaksas par:  

5.1. Ūdensapgādes pakalpojumiem – par vienu kubikmetru ūdens:                           

5.1.1  ūdens ieguvi, uzkrāšanu, sagatavošanu lietošanai un padevi ūdensvada tīklā;              

5.1.2. ūdens padeve no ūdens sagatavošanas vietas padeves ūdensvada tīklā līdz 

pakalpojumu saņēmēja īpašuma robežai. 

5.2. Kanalizācijas pakalpojumiem –  par vienu kubikmetru notekūdeņu:                        

5.2.1. notekūdeņu savākšanu, no pakalpojuma saņēmēja pirmās kanalizācijas akas 

aiz ēkas  un  novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;                                      

5.2.2. notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu līdz iztekai ūdenstilpnē. 

6. SIA ”Viesītes komunālā pārvalde” aprēķina vienotu pakalpojumu tarifu Viesītes 

novada teritorijā.  

II. Tarifā iekļaujamās izmaksas 

7. Ūdensapgādes pakalpojuma tarifā iekļauj izmaksas, kas saistītas ar:   

7.1. Ūdens saražošanu:                                                                                                    

7.1.1. būvju, ēku  un iekārtu nolietojums;                                                                       

7.1.2. būvju, ēku  un iekārtu  uzturēšanas, apkopes, remontu un dezinfekcijas 

materiāli;                                                                                                                           

7.1.3. elektroenerģija,                                                                                                

7.1.4. darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

darbiniekiem, kas tieši saistīti ar pakalpojumu sniegšanu, tehnisko apkopi un 

remontu proporcionāli noslodzei pakalpojuma nodrošināšanā;                                                     

7.1.5. dzeramā ūdens profilaktiskā attīrīšana, rezervuāru, spiedkatlu 

dezinfekcija,atdzelžošanas staciju apkope.                          

7.1.6. dzeramā ūdens ķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes;                                       

7.1.7. dabas resursu nodoklis par iegūto ūdeni.                                                        

7.1.8. pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.                                                        

7.2. Ūdens piegādi:                                                                                                          

7.2.1. ūdensapgādes tīklu nolietojums;                                                                     

7.2.2. ūdensapgādes tīklu uzturēšanas, apkopes, remontu un dezinfekcijas materiāli;                                                            

7.2.3. darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

darbiniekiem, kas tieši saistīti ar pakalpojumu sniegšanu, tehnisko apkopi un 

remontu proporcionāli noslodzei pakalpojuma nodrošināšanā;                                                     

7.2.4. dzeramā ūdens ķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes;                                       

7.2.5. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.                                                                               

8. Kanalizācijas pakalpojuma tarifā iekļauj izmaksas, kas saistītas ar:  

8.1. Notekūdeņu savākšanu:                                                                                            

8.1.1. Kanalizācijas pašteces tīklu, kanalizācijas spiedvadu un kanalizācijas 

pārsūknēšanas staciju nolietojums;                                                                                  

8.1.2. Kanalizācijas pašteces tīklu, kanalizācijas spiedvadu un kanalizācijas 

pārsūknēšanas staciju uzturēšanas, apkopes un remontu materiāli;                                                                     

8.1.3. Elektroenerģija                                                                                                      

8.1.4. Notekūdeņu  ķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes kanalizācijas tīkos;                                       

8.1.5.Darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

darbiniekiem, kas tieši saistīti ar pakalpojumu sniegšanu, tehnisko apkopi un 
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remontu proporcionāli noslodzei pakalpojuma nodrošināšanā;                                                    

8.1.6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.    

8.2. Notekūdeņu attīrīšanu:                                                                                               

8.2.1. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ēku, būvju un  iekārtu nolietojums;                     

8.2.2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ēku, būvju un  iekārtu uzturēšanas, apkopes un 

remonta materiāli;                                                                                                                         

8.2.3. Darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

darbiniekiem, kas tieši saistīti ar pakalpojumu sniegšanu, pamatlīdzekļu tehnisko 

apkopi un remontu  proporcionāli noslodzei pakalpojuma nodrošināšanā;                                                     

8.2.4. Notekūdeņu ķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtās;                                                                                                                     

8.2.5. Dabas resursu nodoklis par novadītajiem notekūdeņiem;                                       

8.2.6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.                                                                                       

9. Tarifā iekļauj ilgtermiņa kredīta (5 gadi un ilgāk) procentu maksājumus, ja ilgtermiņa 

kredīts izmantots jaunu pamatlīdzekļu izveidošanai un iegādei ūdenssaimniecības 

pakalpojuma sniegšanai. 

10. Aprēķinos iekļauj izmaksas, kas tieši attiecas uz ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanu un ir pamatotas. 

11. Tarifa aprēķināšanai izmanto SIA ”Viesītes komunālā pārvalde” grāmatvedības 

datorprogrammā ZZ Dats uzskaitītos tikai ar ūdenssaimniecības pakalpojumu saistītos 

izdevumus un budžetā prognozētos ar ūdenspakalpojumu sniegšanu saistītos 

izdevumus. 

12. Tarifos iekļauj Administratīvās izmaksas, atbilstoši administratīvo izmaksu 

dalījumam, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanu. 

13. Tarifos var iekļaut rentabilitāti līdz 7%.                                        

13. Tarifu aprēķina, pamatojoties uz izmaksām viena pilna gada laikā.  

 

III. Tarifa pārskatīšana  

14. Tarifu pārskata, ja spēkā esošā tarifa aprēķinam izmantotie ūdenssaimniecības pakalpojumu 

apjoma rādītāji mainās vairāk kā par 10 % vai spēkā esošā tarifa aprēķinā iekļautās izmaksas 

mainās vairāk kā par 10 %.   

15. Tarifa projekta izmaiņas var iesniegt ne biežāk kā 1 (vienu ) reizi gadā. 

IV. Aprēķinā iekļautais ūdens un notekūdeņu daudzums 

16. Tarifa aprēķināšanai SIA ”Viesītes komunālā pārvalde”  izmanto  ūdens un notekūdeņu 

daudzumus,  kurus nosaka, pamatojoties uz grāmatvedības uzskaitē iepriekšējā gada 

faktiskajiem rādītājiem un kārtējā gada prognozi: 16.1. lietotājiem piegādātā ūdens daudzums; 

16.2. savākto notekūdeņu daudzums. 

17. Ja nav zināms savākto notekūdeņu daudzums, pieņemt, ka lietotājiem piegādātā ūdens un 

savākto notekūdeņu daudzuma attiecība ir 1:1. 

 

V. Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšana 

18. Ūdensapgādes pakalpojuma tarifu aprēķina saskaņā ar šādu formulu: 

ŪA = (ŪRI +ŪPI) / ŪQ, kur 
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ŪA – ūdensapgādes pakalpojuma tarifs (euro/m3); 

ŪRI – ūdens ražošanas pilnās izmaksas (euro); 

ŪPI – ūdens piegādes pilnās izmaksas (euro); 

ŪQ – lietotājiem piegādātais ūdens daudzums (m3). 

18. Kanalizācijas pakalpojuma tarifu aprēķina saskaņā ar šādu formulu: 

KP =(NSI+NAI)  / KQ, kur 

KP – kanalizācijas pakalpojuma tarifs (euro/m3); 

NSI – notekūdeņu savākšanas pilnās izmaksas (euro); 

NAI – notekūdeņu attīrīšanas pilnās izmaksas (euro); 

KQ – savāktais notekūdeņu daudzums (m3). 

 

VI. Noslēguma jautājumi 

19. Noteikumi un visi tā grozījumi tiek apstiprināti ar Viesītes  novada domes lēmumu. 

20. Noteikumi stājas spēkā ar 2021.gada 1.janvāri. 

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                            A.Žuks 

 

14.# 

Par būvprojektu “Smilšu ielas Viesītē atsevišķu posmu seguma atjaunošana un ietves izbūve”  

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts Viesītes novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja, 

pašvaldības būvinženiera Gata Puzāna 2020.gada 2.decembra iesniegums, kurā lūdz lemt par iepirkuma 

izsludināšanu saskaņā ar izstrādāto būvprojektu “Smilšu ielas Viesītē atsevišķu posmu seguma 

atjaunošana un ietves izbūve” pamatojoties uz apstiprināto Investīciju plānu 2021.gadam. 

Izvērtējot iesniegumu, pamatojoties uz likumu “Publisko iepirkumu likums”, likuma „Par pašvaldībām” 

12.pantu, 14.panta 2.daļas 6.punktu, 21. panta 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra 

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

grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam, ņemot vērā Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras 

un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 

2020.gada 9.decembra apvienotās sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons 

Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ:  

                Uzdot Viesītes novada domes Iepirkumu komisijai veikt iepirkumu saskaņā ar izstrādāto 

būvprojektu “Smilšu ielas Viesītē atsevišķu posmu seguma atjaunošana un ietves izbūve. 

Izpildei: Iepirkumu komisijai, Kontrolei pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei 

15.# 

Par projekta “Zaļās klases izveide “Rites pamatskolā”” izstrādi un iesniegšanu ELFLA 

līdzfinansētajā LEADER programmas projektu konkursā 

  

A.Žuks 

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



27 
 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Pamatojoties uz biedrības “Lauku partnerība “Sēlija”” izsludināto atklāto konkursu projektu pieņemšanas 

9. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2 pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” atbilstoši Ministru kabineta 2011. 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” Viesītes 

novada pašvaldība gatavo projekta pieteikumu.  

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

dzīvesveidu” 6.Rīcība „Veselīga dzīves vide”. Rīcības apraksts: Infrastruktūra, aprīkojums un apmācības 

sporta un veselīga dzīvesveida aktivitātēm; dabas aizsardzības, vides izglītības aktivitātēm. Kā arī dabas 

tūrisma infrastruktūra, dabas teritoriju/objektu atraktivitātes palielināšana. Projektā plānots Viesītes 

vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietā “Rites pamatskola”, Cīruļi, Rites pagasta, Viesītes 

novadā izveidot Zaļo klasi. 

Pamatojoties uz LR likumu “Par pašvaldībām” 15. pantu, Viesītes novada Attīstības programmas 2014.-

2020. stratēģiskā mērķa 2 “Uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti” vidējā termiņa prioritātes “Publiskās 

infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” Rīcības virzienu 3.3. “Kvalitatīvi izglītības pakalpojumi”, ņemot 

vērā Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 9.decembra apvienotās sēdes lēmumu 

(prot.Nr.12), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, 

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

1. Atcelt Viesītes novada domes 2020.gada 19.novembra lēmumu Nr.10 (prot.Nr.14) “Par projekta 

“Drošības uzlabošana un Zaļās klases izveide “Rites pamatskolā”” izstrādi un iesniegšanu ELFLA 

līdzfinansētajā LEADER programmas projektu konkursā. 

2. Atbalstīt projekta “Zaļās klases izveide “Rites pamatskolā”” izstrādi un iesniegšanu biedrības 

“Lauku partnerība “Sēlija”” izsludinātajā atklātā projektu konkursā. 

3. Piedalīties projektā un apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanu. 

Projekta kopējais budžets ar PVN 6500.00 EUR, attiecināmie izdevumi 5000.00 EUR, tai skaitā 

publiskais finansējums 4500.00 EUR, kas sastāda 90% un pašvaldības līdzfinansējums 500.00 EUR 

- 10% no attiecināmajām izmaksām. Projekta neattiecināmās izmaksas 1500.00 EUR. 

4.  Projekta īstenošanas priekšfinansējumu, līdzfinansējumu un neattiecināmās izmaksas 

nodrošināt no pašvaldības budžeta.  

Atbildīgie: Attīstības un plānošanas nodaļa un Grāmatvedības un finanšu nodaļa  

Kontrole: Pašvaldības izpilddirektors 

 

16.# 

Par SIA “ARIVAL” un SIA “Picas Namiņš” iesniegumiem par nomas maksas nepiemērošanu 

ārkārtējās situācijas laikā 

A.Žuks, K.Frolova, I.Erte 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

K.Frolova- informē, ka uzņēmēji atbilst Ministru kabineta noteikumos noteiktajiem kritērijiem, lai 

pašvaldības varētu samazināt nomas maksu līdz 90%. periodā līdz 2021.gada 30.jūnijam. 

A.Žuks- Ierosina apstiprināt nomas maksas samazināšanu par 90%  uz šo maksimālo laika periodu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts SIA “ARIVAL”, reģistrācijas Nr.45403052433, 2020.gada 2.decembra iesniegums, kurā lūdz 

nepiemērot telpu nomas maksu ar 2020.gada 1.novembri uzņēmuma apkalpojošās iestādēs- pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” ēdnīcā, Pavasara ielā 6A, Viesītē un Viesītes vidusskolas ēdnīcā, 

Valņu ielā 7, Viesītē, sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju. 

Izskatīts SIA “Picas Namiņš”, reģistrācijas Nr.4540305629, 2020.gada 26.novembra iesniegums par telpu 

nomas maksu nepiemērošanu par telpām Smilšu ielā 2, Viesītē, sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo 

situāciju, jo telpas netiek pilnībā izmantotas un netiek gūti ienākumi. Pievienots pārskats par apgrozāmo 

līdzekļu samazināšanos no 2020.gada augusta, kad uzņēmums uzsāka savu darbību. 



28 
 

Sakarā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu”, ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, un  

Grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par publiskas personas 

un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma 

piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību",  lai atbalstītu Viesītes novada izglītības iestāžu (Viesītes 

vidusskolas un PII “Zīlīte”) ēdināšanas uzņēmumu - sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Arival”, 

reģ.Nr.LV45403052433, un Viesītes novada uzņēmēju - SIA “Picas Namiņš”, reģistrācijas Nr.4540305629, 

juridiskā adrese: “Krievāres”-4, Viesītes pag., Viesītes nov., LV-5237,  ņemot vērā Finanšu komitejas, 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 9.decembra apvienotās sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, 

par – 6 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Pēteris Līcis), pret - 

nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:  

1. No 2020.gada 1.novembra līdz 2021.gada 30.jūnijam SIA “Arival”, reģ.Nr.LV45403052433, 

juridiskā adrese: Nameja iela 18-82, Jēkabpils, LV-5201: 

1.1.  atbrīvot no telpu nomas maksas 90% apmērā Viesītes vidusskolas ēdnīcā; 

1.2. atbrīvot no telpu nomas maksas 90% apmērā PII “Zīlīte” ēdnīcā 

2.No 2020.gada 1.novembra līdz 2021.gada 30.jūnijam SIA “Picas Namiņš”, reģistrācijas 

Nr.4540305629, juridiskā adrese: “Krievāres”-4, Viesītes pag., Viesītes nov., LV-5237,  atbrīvot no 

telpu nomas maksas 90% apmērā  par telpu izmantošanu Viesītes kultūras pilī, Smilšu ielā 2, Viesītē. 

Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai, uzņēmējiem, izglītības iestādēm 

17.# 

Par SIA “ARIVAL” piedāvājumu ēdināšanai 2021.gadā 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par SIA “Arival” iesniegumu - piedāvājums līguma slēgšanai par ēdināšanas pakalpojumu 

sniegšanu Viesītes vidusskolā, Vaļņu ielā 7, Viesītē un PII “Zīlīte”, Pavasara ielā 6A, Viesītē. Ņemot vērā 

2021.gada prognozējamās produktu cenas, darbinieku algas un citu izmaksu paaugstinājumu, SIA “Arival” 

piedāvā kompleksās pusdienas, brokastis un launagu Viesītes novada pašvaldības izglītības iestādēs 

(pielikumā). 

Ierosina slēgt līgumu ar SIA “Arival” par ēdināšanas pakalpojumiem Viesītes novada pašvaldības izglītības 

iestādēs līdz mācību gada beigām. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatīts SIA “ARIVAL”, reģistrācijas Nr.45403052433, 2020.gada 4.decembra iesniegums -piedāvājums 

līguma slēgšanai par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Viesītes vidusskolā, Vaļņu ielā 7, Viesītē un PII 

“Zīlīte”, Pavasara ielā 6A, Viesītē. Ņemot vērā 2021.gada prognozējamās produktu cenas, darbinieku algas 

un citu izmaksu paaugstinājumu, SIA “Arival” piedāvā kompleksās pusdienas, brokastis un launagu 

Viesītes novada pašvaldības izglītības iestādēs (pielikumā). 

Izvērtējot iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta 2.daļas 6.punktu, 21. 

panta 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr. 87 ''Grāmatvedības uzskaites 

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

vērā Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 9.decembra apvienotās sēdes lēmumu 

(prot.Nr.12), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, 

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

           Slēgt līgumu ar SIA “ARIVAL”, vienotais reģistrācijas Nr.45403052433, juridiskā adrese: 

Nameja iela 18-82, Jēkabpils, LV-5201, par ēdināšanas pakalpojumu (kompleksās pusdienas, brokastis, 

launags) sniegšanu Viesītes novada pašvaldības izglītības iestādēs: Viesītes vidusskola, Viesītē, Vaļņu 

ielā 7 un PII “Zīlīte”, Pavasara ielā 6A, Viesītē, no 2020.gada 21.decembra līdz 2020./2021.mācību 

gada beigām. 

Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai, uzņēmējam, iepirkumu komisijai 
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18.# 

Par materiālo atbalstu ēdināšanai Viesītes novadā deklarētajiem izglītojamiem valstī noteiktās 

ārkārtējās situācijas laikā 

___________________________________________________________________________ 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

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

6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ir izsludinājis visā valsts teritorijā 

ārkārtējo situāciju no 2020.gada 9.novembra līdz 2021.gada 11.janvārim ar mērķi ierobežot Covid-19 

izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. 

Saskaņā ar Rīkojuma 5.13.punktu visā valsts teritorijā ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās 

izglītības iestādēs, un mācības tiek nodrošinātas attālināti, izņemot vispārējās izglītības programmas apguvi 

1.-4.klasei. 

Atbilstoši 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” grozījumiem, 

no 2020.gada 7.decembra līdz 18.decembrim izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības programmas un 

vispārējās vidējās izglītības programmas apguve 5.-12.klasē notiek attālināti. 

Lai sniegtu atbalstu skolēniem, kas klātienes mācību laikā saņēma brīvpusdienas, ņemot vērā augstāk 

minēto un Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” ir izsludinājis visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no 2020.gada 7.decembra līdz 

2021.gada 11.janvārim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, un 

faktu ka izglītības iestādēs mācību process notiek attālināti,  ņemot vērā Finanšu komitejas, Sociālo, 

izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 9.decembra apvienotās sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, 

par – 6 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Pēteris Līcis), pret - 

nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:  

1. Noteikt materiālo pabalstu pārtikas iegādei, piešķirot Pārtikas karti skolēniem, kuri mācās 

Viesītes vidusskolā (Viesīte un Rite) un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Viesītes novada 

administratīvā teritorija : 

1.1.  no 5. - 12.klasei EUR 15,00 apmērā vienam skolēnam no 2020.gada 7.decembra līdz 

18.decembrim;  

1.2. Kopējā izdevumu summa 2265,00 EUR. 

2. Nodrošināt Pārtikas kartes arī citu klašu izglītojamajiem un pirmsskolas izglītības iestāžu 

audzēkņiem, ja jāuzsāk mācības attālināti, jo skola nespēj nodrošināt valstī noteikto prasību 

ievērošanu, kā arī gadījumos, kad noteikta visas klases vai grupas izglītojamo karantīna. 

3. Uzdot Viesītes vidusskolai organizēt Pārtikas karšu izsniegšanu atbilstoši Viesītes novada 

Sociālā dienesta sagatavotajam sarakstam.  

4. Pārtikas kartes pārtikas preču iegādei jāatprečo  līdz 2021.gada 11.janvārim. 

5. Pārtikas kartes atprečot Viesītes novada tirdzniecības vietās (veikals “top”, veikals “Lats”). 

Atbildīgais- Sociālā dienesta vadītāja S.Matačina, Zināšanai-grāmatvedības un finanšu nodaļai, 

Kontrolei- pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei 

 

19.# 

Par telpu nomas maksas noteikšanu 2021.gadam Viesītes novada pašvaldības īpašumam Bērzu 

ielā 3, Viesītē  

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts Viesītes novada pašvaldības galvenās grāmatvedes I.Strades sagatavotais Nomas objekta nomas 

maksas aprēķins 2021.gadam par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Bērzu ielā 

3, Viesītē iznomāšanu (nojume un katlu māja). 
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Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.333 “Kārtība, kādā plānojami un 

uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā 

arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība’’, 

Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 ''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta 

iestādēs’’, Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam, ņemot vērā Finanšu 

komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un 

īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 9.decembra apvienotās sēdes lēmumu (prot.Nr.12), 

atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, 

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

            Saskaņā ar galvenās grāmatvedes sagatavoto Nomas objekta nomas maksas aprēķinu 

2021.gadam, Viesītes novada pašvaldībai piederošajām telpām (nojume un katlu māja) Bērzu ielā 3, 

Viesītē,  Viesītes novadā,  no 2021.gada 1.janvāra mēneša nomas maksu noteikt  43,16 EUR ar PVN un 

35,67 EUR bez PVN. 

 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, Bērzu iela 3, Viesīte iedzīvotājiem.  

 

20.# 

Par atļauju norakstīt nolietotos pamatlīdzekļus, izslēgt no bilances nepabeigtās būvniecības 

izmaksas objektam Viesītes vidusskolas energoaudits un tehniskais atzinums un samaksāto 

avansu par grāmatām 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts galvenās grāmatvedes Ilona Strades 2020.gada 1.decembra iesniegums par atļauju norakstīt 

nolietotos pamatlīdzekļus, izslēgt no bilances nepabeigtās būvniecības izmaksas objektus un samaksāto 

avansu par grāmatām. 

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

kārtība budžeta iestādēs’’, Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības metodiku 2019.-

2023.gadam,izvērtējot saņemtos iesniegumus, ņemot vērā Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 2020.gada 9.decembra apvienotās sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, par – 6 balsis 

(Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas 

- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:  

  1.    Atļaut  norakstīt no grāmatvedības uzskaites pamatlīdzekļus – caurtekas,  kurām ir 100 % 

nolietojums un kuras ir izņemtas no ceļa veicot ceļa E17 Dzeņi – Elkšņi pārbūvi: 

1.1. Caurteka E17, inv.Nr. P080056, sākotnējā vērtība 1565.16 EUR 

1.2. Caurteka E17, inv. Nr. P080057, sākotnējā vērtība 547.81 EUR 

1.3. Caurteka  E17, inv. Nr. P080059, sākotnējā vērtība 547.81 EUR 

1.4. Caurteka E17, inv.Nr. P080058, sākotnējā vērtība, 782.58 EUR 

2. Atļaut izslēgt no bilances nepabeigtās būvniecības izmaksas objektam Viesītes vidusskolas 

energoaudits un tehniskais atzinums par summu 13874.05 EUR, t.sk.: 

2.1.  SIA “AEG projektu birojs” par energoaudita pārskata un tehniskās apsekošanas atzinuma 

sastādīšanu 2420.00 EUR (rēķins Nr. 8/12/2014 no 22.12.2014., rēķins Nr. 1/02/2015 no 19.02.2015.). 

2.2. Krustpils novada pašvaldība- par būvatļaujas saņemšanu 71.00 EUR.,(rēķins Nr. 0483 no 

20.07.2015.). 

2.3. AS “Komunālprojekts” – par būvprojektu 6776.00 EUR (rēķins Nr. 32-113 no 04.08.2015., rēķins 

Nr. 32-04 no 19.01.2016.). 
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2.4. AS “Komunālprojekts” – par Ēkas pagaidu energosertifikātu 169.40 EUR ( rēķins nr. 32-177 no 

23.11.2015.). 

2.5. Veselības inspekcija – par nosacījumu sagatavošanu higiēnas prasību ievērošanai 42.60 EUR 

(rēķins Nr. 1942 no 22.09.2015.). 

2.6. SIA “Rēzeknes nams” – par būvprojekta ekspertīzes veikšanu 2057.00 EUR (rēķins Nr.  2/16 no 

18.01.2016.). 

2.7.  SIA “Energotaupības partneri” – par   energoauditu 2338.05 EUR (rēķins Nr. ETP-16-05-02 no 

02.05.2016., ETP- 16-05-30 no 30.05.2016. 

3.  Atļaut izslēgt no grāmatvedības uzskaites samaksāto avansu  par grāmatām 118.23 EUR 

(rēķins Nr. JLV 01220/2015 no 18.08.2015) SIA J.L.V.,reģ.Nr. 40003349609,  jo uzņēmums likvidēts 

2019.gadā  19.martā. 

Izpildei: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

21.# 

Par Viesītes novada ceļu un ielu nosaukumu un garumu aktualizēšanu 

A,Žuks, Z.Avens, P.Līcis, I.Strade, M.Lācis 

Z.Avens- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, par veiktajiem precizējumiem saskaņā ar Aktualizēto 

ielu un autoceļu sarakstu un uzturēšanas klasēm un Ministru kabineta 09.03.2010. noteikumiem Nr.224 

“Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”. 

Izvērtēts, kam pieder zeme zem ceļiem, vai tā ir pašvaldības vai īpašnieka.  

Veic skaidrojumu – (pilns teksts audioierakstā pašvaldības mājaslapā www.viesite.lv sadaļā 

Normatīvie akti-Protokoli. 

P.Līcis- vai nevar atlikt jautājumu, jo nav izskatījis. 

Z.Avens- VAS “Latvijas valsts ceļi” ir akceptējuši 22.10.2020. domes sēdē aktualizēto sarakstu, pie 

saraksta aktualizācijas strādāja arī nekustamo īpašumu vecākā speciāliste Svetlana Puzāne, attīstības un 

plānošanas nodaļas vadītāja p.i. Gatis Puzāns. 

A.Žuks- ja būs kādi ierosinājumi, priekšlikumi par izmaiņām novada autoceļos, tos var skatīt janvāra 

domes sēdē. 

M.Lācis- par cik km ir samazinājies pašvaldības autoceļu garums pēc aktualizācijas. 

Z.Avens- samazinājies ir par 26 km, tie ir ceļi, kas atrodas uz privātpersonām piederošajām zemēm. 

Pašvaldība šos ceļus saskaņā ar MK noteikumiem nevar paturēt savā bilancē. 

M.Lācis- vai ceļu sarakstu var atstāt esošajā redakcijā, iekļaujot šos 26 km, jo oktobra sēdē netika teikts, 

ka pašvaldības apsaimniekojamo ceļu garums samazinās par 26 km. 

Z.Avens- nevar mainīt tagad. Ja būs kādi papildinājumi, labojumi, tad tos izvērtēs un var grozīt ar domes 

lēmumu nākamajā gadā. 

A.Žuks - Ierosina balsot par lēmuma projektu ar pielikumiem 

 

Pamatojoties uz 2017.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 361 “Pašvaldības ceļu u  ielu 

reģistrācijas un uzskaites kārtība” 4.punktu, likuma “Par pašvaldībām “ 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

Ministru kabineta noteikumiem Nr.  87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs, Viesītes 

novada domes 2020.gada 22.oktobra sēdes lēmumu Nr.10 “Par aktualizēto ielu un autoceļu sarakstu un 

uzturēšanas klašu apstiprināšanu Viesītes novadā”, ņemot vērā Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 2020.gada 9.decembra apvienotās sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, par – 4 balsis 

(Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce), pret - nav, atturas – 1 (Māris 

Lācis),nepiedalās-1 (Pēteris Lācis), Viesītes novada dome NOLEMJ:  

1. Veikt  izmaiņas Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitē Viesītes novada ceļiem un 

ielām:  

1.1. Aktualizēt Viesītes pilsētas  un Viesītes pagasta ceļu un ielu nosaukumus un garumus saskaņā 

ar 1.pielikumu; 

1.2.  Aktualizēt Saukas  pagasta ceļu nosaukumus un  garumus saskaņā ar 2.pielikumu; 

http://www.viesite.lv/
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1.3. Aktualizēt Elkšņu pagasta ceļu nosaukumus  un  garumus saskaņā ar 3.pielikumu; 

1.4. Aktualizēt Rites pagasta ceļu un ielu nosaukumus un garumus saskaņā ar 4.pielikumu. 

2. Par grāmatvedības uzskaites aktualizāciju atbildīgais- galvenā grāmatvede Ilona Strade. 

 

22.# 

Par finansējuma piešķiršanu dzejas kopkrājuma “Mēs neesam VIESI TE” papildus eksemplāru 

iespiešanai 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts Viesītes bibliotēkas vadītāja Līgas Griškenas 2020.gada 7.decembra iesniegums par līdzekļu 

piešķiršanu novada dzejnieku dzejas kopkrājuma “Mēs neesam VIESI TE” papildus eksemplāru 

iespiešanai sakarā ar to, ka projekta “Novadnieku dzejas kopkrājuma izdošana” ietvaros izdotie 

eksemplāri ir iztirgoti, bet iedzīvotāju interese pēc grāmatas atvēršanas pasākuma un publikācijām presē 

par iespēju iegādāties grāmatu pieaug. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām “ 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.  87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, ņemot vērā Finanšu komitejas, 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 9.decembra apvienotās sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti 

balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Pēteris 

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

                 No pašvaldības budžeta piešķirt 300,00 EUR novada dzejnieku dzejas kopkrājuma “Mēs 

neesam VIESI TE” papildus 50 (piecdesmit)  eksemplāru cietajos vākos iespiešanai. 

 

Zināšanai: Viesītes bibliotēkas vadītājai, grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

23.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu  

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

      A.D.---------- nav termiņā samaksājusi nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu 

‘’Ņordāni’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56350080041, un uz 2020.gada 17.decembri  ir 

parādā Viesītes novada pašvaldībai EUR  25.89 (divdesmit pieci euro un 89 centi). 

     ------------ir sūtīti  atgādinājumi, taču no viņas puses nav veiktas  darbības, lai parādu dzēstu vai 

vienotos par tā samaksu.  

       Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par  nodokļiem un nodevām” 

15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka nodokļu maksātājam noteiktā termiņā un pilnā apmērā 

jānomaksā nodokļi un nodevas, 18.panta 11.punktu, kas nosaka, ka nodokļu administrācijas pienākums 

ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un citus 

valsts noteiktos maksājumus, 26.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka: ”Nodokļu maksājumus atbilstoši 

nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem 

budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu 

maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos 

noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi), 

kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija 

piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu’’, 
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29.panta otro daļu, kas nosaka, ka Nokavējuma naudu neaprēķina, ja valsts vai pašvaldības budžets tam 

piekritīgo nodokļa maksājumu ir saņēmis piecu darbdienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Ja 

minētais nosacījums netiek ievērots, nokavējuma naudu aprēķina par periodu no nākamās dienas pēc 

konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa iestāšanās līdz samaksas dienai (to ieskaitot). Ja 

maksāšanas termiņš sakrīt ar brīvdienu (svētku dienu), tad par maksāšanas dienu uzskatāma pirmā 

darbdiena pēc brīvdienas (svētku dienas), Latvijas Republikas likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 

9.pantu,2.daļu, kas nosaka, ka :”Noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma 

naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un 

nodevām”, kā arī Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 359.panta  pirmās daļas 3.punktu, 

360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu, ņemot vērā Finanšu komitejas, 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 9.decembra apvienotās sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti 

balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Pēteris 

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

1. Piedzīt no A.D.---------  nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 25.89 (divdesmit piecus euro 

un 89 centus), par nekustamo īpašumu ‘’Ņordāni’’, Viesītes pag., Viesītes  nov., ar kadastra Nr. 

56350080041 un piedziņas izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršoties  pret maksātājam piederošo īpašumu 

vai naudas līdzekļiem. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Jelgavā, Atmodas ielā 19, LV 3007) 

14(četrpadsmit) dienu laikā pēc tā nosūtīšanas parādniekam. 

Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

24.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA ‘’D.A.CONSULT’’ 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

SIA ‘’D.A.CONSULT’’, reģ. Nr. 40103402075, jurid.adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 118-307, Rīga, LV 

1013, nav termiņā samaksājusi nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu ‘’Čaksteņi’’, Viesītes 

pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56350120022, un uz 2020.gada 17.decembri  ir parādā Viesītes novada 

pašvaldībai EUR  75.72 (septiņdesmit piecus  euro un 72 centus).SIA ‘’D.A.CONSULT’’ ir sūtīti  

atgādinājumi, taču no tās puses nav veiktas  darbības, lai parādu dzēstu vai vienotos par tā samaksu. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par  nodokļiem un nodevām” 15.panta 

pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka nodokļu maksātājam noteiktā termiņā un pilnā apmērā jānomaksā 

nodokļi un nodevas, 18.panta 11.punktu, kas nosaka, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt 

bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos 

maksājumus, 26.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka: ”Nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, 

avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu 

administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav 

samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma 

naudu (turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu 

piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par 

nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu’’, 29.panta otro daļu, kas nosaka, ka Nokavējuma naudu neaprēķina, 

ja valsts vai pašvaldības budžets tam piekritīgo nodokļa maksājumu ir saņēmis piecu darbdienu laikā pēc 

maksājuma termiņa iestāšanās. Ja minētais nosacījums netiek ievērots, nokavējuma naudu aprēķina par 

periodu no nākamās dienas pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa iestāšanās līdz 

samaksas dienai (to ieskaitot). Ja maksāšanas termiņš sakrīt ar brīvdienu (svētku dienu), tad par maksāšanas 

dienu uzskatāma pirmā darbdiena pēc brīvdienas (svētku dienas), Latvijas Republikas likuma ”Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 9.pantu,2.daļu, kas nosaka, ka :”Noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda 

naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam 

“Par nodokļiem un nodevām”, kā arī Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 359.panta  pirmās 

daļas 3.punktu, 360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu, ņemot vērā Finanšu 

komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un 

īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 9.decembra apvienotās sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti 
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balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Pēteris Līcis), 

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

1. Piedzīt no SIA ‘’D.A.CONSULT’’, reģ. Nr. 40103402075, jurid.adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 

118-307, Rīga, LV 1013,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 75,72 (septiņdesmit piecus euro un 

72 centus), par nekustamo īpašumu ‘’Čaksteņi’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 

56350120022 un piedziņas izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršoties  pret maksātājam piederošo īpašumu 

vai naudas līdzekļiem. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Jelgavā, Atmodas ielā 19, LV 3007) 

14(četrpadsmit) dienu laikā pēc tā nosūtīšanas parādniekam. 

Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

25.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

 ‘’DIVI K’’ 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

      Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’DIVI K’’, reģ. Nr. 41503019142, jurid.adrese: Nometņu iela 22, 

Daugavpils, LV 5401, nav termiņā samaksājusi nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu 

‘’Osvaldi’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56580010001, un uz 2020.gada 17.decembri  ir 

parādā Viesītes novada pašvaldībai EUR  85.06 (astoņdesmit piecus  euro un 06 centus).Sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību ‘’DIVI K’’ ir sūtīti  atgādinājumi, taču no tās puses nav veiktas  darbības, lai parādu 

dzēstu vai vienotos par tā samaksu.  

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par  nodokļiem un nodevām” 15.panta 

pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka nodokļu maksātājam noteiktā termiņā un pilnā apmērā jānomaksā 

nodokļi un nodevas, 18.panta 11.punktu, kas nosaka, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt 

bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos 

maksājumus, 26.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka: ”Nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, 

avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu 

administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav 

samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma 

naudu (turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu 

piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par 

nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu’’, 29.panta otro daļu, kas nosaka, ka Nokavējuma naudu neaprēķina, 

ja valsts vai pašvaldības budžets tam piekritīgo nodokļa maksājumu ir saņēmis piecu darbdienu laikā pēc 

maksājuma termiņa iestāšanās. Ja minētais nosacījums netiek ievērots, nokavējuma naudu aprēķina par 

periodu no nākamās dienas pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa iestāšanās līdz 

samaksas dienai (to ieskaitot). Ja maksāšanas termiņš sakrīt ar brīvdienu (svētku dienu), tad par maksāšanas 

dienu uzskatāma pirmā darbdiena pēc brīvdienas (svētku dienas), Latvijas Republikas likuma ”Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 9.pantu,2.daļu, kas nosaka, ka :”Noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda 

naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam 

“Par nodokļiem un nodevām”, kā arī Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 359.panta  pirmās 

daļas 3.punktu, 360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu, ņemot vērā Finanšu 

komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un 

īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 9.decembra apvienotās sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti 

balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Pēteris Līcis), 

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

1. Piedzīt no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’DIVI K’’, reģ. Nr. 41503019142, jurid.adrese: 

Nometņu iela 22, Daugavpils, LV 5401,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 85.06 (astoņdesmit 

piecus euro un 06 centus), par nekustamo īpašumu ‘’Osvaldi’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra 

Nr. 56580010001 un piedziņas izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršoties  pret maksātājam piederošo 

īpašumu vai naudas līdzekļiem. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Jelgavā, Atmodas ielā 19, LV 3007) 

14(četrpadsmit) dienu laikā pēc tā nosūtīšanas parādniekam. 

Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei, Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 
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26.-31.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

‘’Palikt LV’’ 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavotajiem lēmuma projektiem. Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

      1)Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’, reģ. Nr. 45403041302, jurid.adrese: Jāņa Raiņa iela 

33, Jēkabpils, LV 5202, nav termiņā samaksājusi nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu Raiņa 

iela 3, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56150010277, un uz 2020.gada 17.decembri  ir parādā Viesītes 

novada pašvaldībai EUR  845.35 (astoņi simti četrdesmit piecus  euro un 35 centus). Sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’ ir sūtīti  atgādinājumi, taču no tās puses nav veiktas  darbības, lai parādu 

dzēstu vai vienotos par tā samaksu.  

      2)Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’, reģ. Nr. 45403041302, jurid.adrese: Jāņa Raiņa iela 

33, Jēkabpils, LV 5202, nav termiņā samaksājusi nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu Meža 

iela 17-19, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56159001049, un uz 2020.gada 17.decembri  ir parādā 

Viesītes novada pašvaldībai EUR  159.81 (viens simts piecdesmit deviņus  euro un 81 centus). Sabiedrībai 

ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’ ir sūtīti  atgādinājumi, taču no tās puses nav veiktas  darbības, lai 

parādu dzēstu vai vienotos par tā samaksu.  

3)Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’, reģ. Nr. 45403041302, jurid.adrese: Jāņa Raiņa iela 33, 

Jēkabpils, LV 5202, nav termiņā samaksājusi nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu 

‘’Ceļtekas’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56880060092, un uz 2020.gada 17.decembri  ir 

parādā Viesītes novada pašvaldībai EUR  27.47 (divdesmit septiņus  euro un 47 centus). Sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’ ir sūtīti  atgādinājumi, taču no tās puses nav veiktas  darbības, lai parādu 

dzēstu vai vienotos par tā samaksu.  

4)Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’, reģ. Nr. 45403041302, jurid.adrese: Jāņa Raiņa iela 33, 

Jēkabpils, LV 5202, nav termiņā samaksājusi nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu 

‘’Ceļtekas’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56885060001, un uz 2020.gada 17.decembri  ir 

parādā Viesītes novada pašvaldībai EUR  156.70 (viens simts piecdesmit sešus  euro un 70 centus). 

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’ ir sūtīti  atgādinājumi, taču no tās puses nav veiktas  

darbības, lai parādu dzēstu vai vienotos par tā samaksu.  

5)Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’, reģ. Nr. 45403041302, jurid.adrese: Jāņa Raiņa iela 33, 

Jēkabpils, LV 5202, nav termiņā samaksājusi nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu Biržu 

iela 4, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56155010202, un uz 2020.gada 17.decembri  ir parādā Viesītes 

novada pašvaldībai EUR  500.16 (pieci simti  euro un 16 centus). Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt 

LV’’ ir sūtīti  atgādinājumi, taču no tās puses nav veiktas  darbības, lai parādu dzēstu vai vienotos 

6)Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’, reģ. Nr. 45403041302, jurid.adrese: Jāņa Raiņa iela 33, 

Jēkabpils, LV 5202, nav termiņā samaksājusi nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu Biržu 

iela 4, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56150010295, un uz 2020.gada 17.decembri  ir parādā Viesītes 

novada pašvaldībai EUR 59,25 (piecdesmit deviņus  euro un 25 centus). Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

‘’Palikt LV’’ ir sūtīti  atgādinājumi, taču no tās puses nav veiktas  darbības, lai parādu dzēstu vai vienotos 

par tā samaksu.  

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par  nodokļiem un nodevām” 15.panta 

pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka nodokļu maksātājam noteiktā termiņā un pilnā apmērā jānomaksā 

nodokļi un nodevas, 18.panta 11.punktu, kas nosaka, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt 

bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos 

maksājumus, 26.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka: ”Nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, 

avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu 

administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav 

samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma 

naudu (turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu 

piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par 

nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu’’, 29.panta otro daļu, kas nosaka, ka Nokavējuma naudu neaprēķina, 

ja valsts vai pašvaldības budžets tam piekritīgo nodokļa maksājumu ir saņēmis piecu darbdienu laikā pēc 
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maksājuma termiņa iestāšanās. Ja minētais nosacījums netiek ievērots, nokavējuma naudu aprēķina par 

periodu no nākamās dienas pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa iestāšanās līdz 

samaksas dienai (to ieskaitot). Ja maksāšanas termiņš sakrīt ar brīvdienu (svētku dienu), tad par maksāšanas 

dienu uzskatāma pirmā darbdiena pēc brīvdienas (svētku dienas), Latvijas Republikas likuma ”Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 9.pantu,2.daļu, kas nosaka, ka :”Noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda 

naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam 

“Par nodokļiem un nodevām”, kā arī Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 359.panta  pirmās 

daļas 3.punktu, 360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu, ņemot vērā Finanšu 

komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un 

īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 9.decembra apvienotās sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti 

balsojot, par – 5 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce), pret - nav, 

atturas - nav, nepiedalās-1 (Pēteris Līcis), Viesītes novada dome NOLEMJ:  

1.  Piedzīt no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’, reģ. Nr. 45403041302, jurid.adrese: Jāņa 

Raiņa iela 33, Jēkabpils, LV 5202,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 845.35 (astoņi simti 

četrdesmit piecus euro un 35 centus), par nekustamo īpašumu Raiņa iela 3, Viesīte, Viesītes nov.,  ar 

kadastra Nr. 56150010277 un piedziņas izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršoties  pret maksātājam piederošo 

īpašumu vai naudas līdzekļiem. 

2. Piedzīt no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’, reģ. Nr. 45403041302, jurid.adrese: Jāņa 

Raiņa iela 33, Jēkabpils, LV 5202, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 159.81 (viens simts 

piecdesmit deviņus euro un 81 centus), par nekustamo īpašumu Meža iela 17-19, Viesīte, Viesītes nov.,  ar 

kadastra Nr. 56159001049 un piedziņas izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršoties  pret maksātājam piederošo 

īpašumu vai naudas līdzekļiem. 

3. Piedzīt no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’, reģ. Nr. 45403041302, jurid.adrese: Jāņa 

Raiņa iela 33, Jēkabpils, LV 5202, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 27.47 (divdesmit septiņus 

euro un 47 centus), par nekustamo īpašumu ‘’Ceļtekas’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 

56880060092 un piedziņas izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršoties  pret maksātājam piederošo īpašumu vai 

naudas līdzekļiem. 

4. Piedzīt no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’, reģ. Nr. 45403041302, jurid.adrese: Jāņa 

Raiņa iela 33, Jēkabpils, LV-5202, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 156.70 (viens simts 

piecdesmit sešus euro un 70 centus), par nekustamo īpašumu ‘’Ceļtekas’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar 

kadastra Nr. 56885060001 un piedziņas izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršoties  pret maksātājam piederošo 

īpašumu vai naudas līdzekļiem. 

5. Piedzīt no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’, reģ. Nr. 45403041302, jurid.adrese: Jāņa 

Raiņa iela 33, Jēkabpils, LV- 5202, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR  500.16 (piecus simtus 

euro un 16 centus), par nekustamo īpašumu Biržu iela 4, Viesīte,  Viesītes nov., ar kadastra Nr. 

56155010202 un piedziņas izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršoties  pret maksātājam piederošo īpašumu vai 

naudas līdzekļiem. 

6. Piedzīt no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’, reģ. Nr. 45403041302, jurid.adrese: Jāņa 

Raiņa iela 33, Jēkabpils, LV- 5202, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 59.25 (piecdesmit deviņi 

euro un 25 centus), par nekustamo īpašumu Biržu iela 4, Viesīte,  Viesītes nov., ar kadastra Nr. 

56150010295 un piedziņas izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršoties  pret maksātājam piederošo īpašumu vai 

naudas līdzekļiem. 

 

 Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Jelgavā, Atmodas ielā 19, LV 3007) 

14(četrpadsmit) dienu laikā pēc tā nosūtīšanas parādniekam. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei, Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

32.# 
 

Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2020/10 

„Par sabiedrisko kārtību Viesītes novadā “ apstiprināšanu  

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

            Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 43.pantu, 431 pantu un 45.pantu, ņemot vērā Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020.gada 12.oktobra vēstulē Nr.1-18/9056 “Par 
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saistošajiem noteikumiem” izteiktos iebildumus par 2020.gada 17.septembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.2020/7 “Par sabiedrisko kārtību Viesītes novadā” un Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras 

un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 

2020.gada 9.decembra apvienotās sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons 

Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ:  

1. Atcelt spēkā nestājušos 2020.gada 17.septembra saistošos noteikumus Nr.2020/7 “Par 

sabiedrisko kārtību Viesītes novadā. 

2. Izdot saistošos noteikumus Nr. 2020/ 10„Par sabiedrisko kārtību Viesītes novadā”. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publikācijas pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Viesītes novada vēstis”. 

4. Pašvaldības kancelejai, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta prasībām, nosūtīt saistošos 

noteikumus Nr.2020/10  un to paskaidrojuma rakstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

pa pastu un elektroniski atzinuma sniegšanai. 

5. Pēc atzinuma saņemšanas, pašvaldības kancelejai nodrošināt saistošo noteikumu un 

paskaidrojuma raksta publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis”, pēc to 

stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājaslapā internetā, nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā 

un pagastu pārvaldēs. 

Pielikumā:  

1)  saistošie noteikumi  uz 2 lapām.    

2)  paskaidrojuma raksts uz 1 lapas 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Viesītes novada Viesītē 

 

2020.gada 17.decembrī                                                                                          Nr.2020/ 10 

 

Par sabiedrisko kārtību Viesītes novadā 

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 

43. panta pirmās daļas 4. punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka sabiedrisko kārtību, kāda jāievēro Viesītes novada 

administratīvajā teritorijā, paredzot administratīvo atbildību par šo Noteikumu neievērošanu. 

2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums: 

2.1. Publiska vieta – jebkura vieta, kura neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas 

kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kura par maksu vai bez maksas ir 

pieejama ikvienai fiziskajai personai, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, 

algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, 

pasākuma organizēšanu vai ir uz uzņēmuma līguma pamata; 

2.2. Sīkie atkritumi – izsmēķi, sērkociņi, papīri, pārtikas produkti, to atliekas un tamlīdzīgi atkritumi; 

2.3. Tara – iesaiņojums, iepakojums vai trauks; 

3.  Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai par šo 

Noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas veikt  Viesītes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) policijas 

amatpersonas. 

4. Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas, pieņemt lēmumus un piemērot Noteikumos paredzētos 

administratīvos sodus ir pilnvaroti: 

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43
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4.1. Pašvaldības policijas amatpersona; 

4.2. Pašvaldības Administratīvā komisija. 

5. Visos gadījumos administratīvā pārkāpuma lietas par Noteikumu pārkāpumiem, ko izdarījušas 

nepilngadīgas personas Viesītes novada  administratīvajā teritorijā, izskata Pašvaldības Administratīvā 

komisija. 

6.  Pašvaldības policijas amatpersonas un pašvaldības Administratīvās komisijas  pieņemtos lēmumus 

var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

II. Aizliegumi un ierobežojumi Viesītes novada administratīvajā teritorijā un atbildība par to 

neievērošanu 

7. Par sīko atkritumu izmešanu, piegružošanu, piemēslošanu, spļaušanu un dabisko vajadzību 

nokārtošanu tam neparedzētā publiskā vietā,( izņemot ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju 

piegružošanu, piesārņošanu)– 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām. 

8.  Publiskās vietās, kā arī dzīvojamo ēku koplietošanas telpās  aizliegts atrasties ar atvērtu vai vaļēju 

alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai alkoholisko dzērienu jebkura veida vaļējā tarā, izņemot 

speciāli atļautās vietās, kurās alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti patērēšanai uz vietas. Par šajā Noteikumu 

punktā noteiktā aizlieguma neievērošanu,– 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz desmit naudas soda vienībām. 

9. Par automašīnas un citu transporta līdzekļu mazgāšanu vai arī to profilaktisko apkopi publiskās 

vietās,– 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām. 

10.  Par visa veida lielgabarīta priekšmetu (malkas, būvmateriāli un tam līdzīgu priekšmetu) novietošanu 

un turēšanu publiskās vietās, (izņemot ceļu zemes nodalījuma joslu vai aizsargjoslu) – 

Fiziskai vai juridiskai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas 

soda vienībām. 

11.  Par dzīvojamo un sabiedrisko ēku un būvju, žogu, parku un publisko vietu soliņu, atkritumu urnu, 

ielu apgaismojuma (t.sk. dekoratīvā apgaismojuma parkos un skvēros), bērnu rotaļlaukuma spēļu 

atrakciju, labiekārtojuma, arhitektonisko elementu apzīmēšanu ar dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem, 

skrāpēšanu, griešanu, dedzināšanu, nosmērēšanu un aplīmēšanu,– 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām. 

12. Par sēdēšanu sabiedriskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm un galdiem, stāvēšanu uz tiem vai 

gulēšanu uz tiem,– 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām. 

III. Noslēguma jautājums 

13. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Pašvaldības 2013. gada 16.decembra saistošie 

noteikumi Nr. 203 "Par sabiedrisko kārtību Viesītes novadā’’ . 

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                      A.Žuks 
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Paskaidrojuma raksts 

Viesītes novada domes 2020. gada 17.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/10        

"Par sabiedrisko kārtību Viesītes novadā" 

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Ņemot vērā, ka 2020. gada 1. jūlijā stājās spēkā Administratīvās 

atbildības likums, Viesītes novada  pašvaldības (turpmāk – 

Pašvaldība) 2013. gada 16.decembra saistošie noteikumi Nr. 27 

"Par sabiedrisko kārtību Viesītes novadā", vairs neatbilst jaunā 

regulējuma prasībām. Līdz ar to ir izstrādāti jauni saistošie 

noteikumi par sabiedrisko kārtību Viesītes novadā (turpmāk – 

Noteikumi). 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Noteikumi nosaka sabiedrisko kārtību, kāda jāievēro Viesītes 

novada  administratīvajā teritorijā, paredzot administratīvo 

atbildību (brīdinājums vai naudas soda vienība) par šo 

Noteikumu neievērošanu. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Par Noteikumu pārkāpšanu iekasētās soda naudas tiek 

ieskaitītas Pašvaldības budžetā. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Tiešas ietekmes nav. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Administratīvo pārkāpumu process veicams Administratīvās 

atbildības likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvā pārkāpuma 

procesu uzsāk: 1) uz iesnieguma pamata, 2) uz amatpersonas 

iniciatīvas pamata, 3) uz augstākas amatpersonas rīkojuma vai 

citas iestādes ziņojuma pamata. Administratīvā pārkāpuma 

procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai par šo 

noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas veikt amatpersonas no šādām 

valsts un Pašvaldības iestādēm: 1) Valsts policija, 2) 

Pašvaldības policija. 

Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas, pieņemt lēmumus un 

piemērot Noteikumos paredzētos administratīvos sodus ir 

pilnvaroti: 1) Pašvaldības policijas amatpersonas un 2) 

Pašvaldības Administratīvā komisija. Visos gadījumos 

administratīvā pārkāpuma lietas par Noteikumu pārkāpumiem, 

ko izdarījušas nepilngadīgas personas Viesītes novada 

administratīvajā teritorijā, izskata Pašvaldības Administratīvā 

komisija. 

Pašvaldības Administratīvā komisija, izvērtējot administratīvā 

pārkāpuma lietas materiālus par Noteikumu pārkāpumu, kuri 

nosūtīti Administratīvajai komisijai jautājuma izlemšanai par 

audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērnam, 

izskata lietas materiālus speciālajā likumā noteiktajā kārtībā. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav. Pieņemti steidzamības kārtībā. 

Viesītes novada pašvaldības  

domes priekšsēdētājs                                                                                         A.Žuks 

https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
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33.# 

Par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu klasifikācijas sarakstā  

A.Žuks, P.Līcis, D.Černauskis 
A.Žuks- ir sagatavots lēmuma projekts saskaņā ar deputāta Pētera Līča iesniegumu.  

Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu klasifikācijas sarakstā ir 2 amata vienības - pagasta 

pārvaldes vadītājs, klasifikācijas kods 111236. 

P.Līcis- veica auditu par darbinieku skaitu. Ja izpilddirektore Sanita Lūse tiek galā ar visiem 

pienākumiem (izpilddirektora, Saukas pagasta pārvaldes vadītāja, Viesītes pilsētas un Viesītes pagasta 

apsaimniekošana), tad vai vajaga katrā atsevišķā pagastā savu pārvaldnieku. Ir priekšlikums atstāt 1 

pārvaldnieku Rites, Elkšņu, Saukas pagastiem. 

A.Žuks- pārvaldnieks veic saimnieciskās funkcijas. Pagastos ir tikai pārvaldnieks, nav šīs saimniecības 

nodaļas, kas ir Viesītes pilsētā un pagastā. 

P.Līcis- cik Elkšņu pagasta pārvaldē ir darbinieku. 

D.Černauskis- ir 3 pastāvīgi darbinieki- pagasta pārvaldes vadītājs, kultūras nama vadītāja, kura pilda 

arī kasiera funkcijas un bibliotekāre. Jābūt cilvēkam, kurš pārzina saimnieciskos jautājumus pagastā, 

var jau amatu saukt par saimnieku. 

A.Žuks – ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu 

                  Veikt grozījumu Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu klasifikācijas sarakstā un 

sadaļā Administrācija samazināt  pagasta pārvalžu vadītāju skaitu. 

Atklāti balsojot, par – 2 balsis (Māris Lācis, Pēteris Līcis), pret – 3 balsis (Alfons Žuks, Iveta Līce, Vita 

Elksne), atturas – 1 (Anatolijs Kvitkovs),  

Lēmums netiek pieņemts. 

34.# 
Par izmaiņām Viesītes novada pašvaldības institūciju darbinieku darba samaksā 

A.Žuks, S.Lūse, M.Lācis, P.Līcis 

 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

M.Lācis-vai tas attiecas tikai uz minimālās algas paaugstināšanu, lēmuma projektā nevar īsti saprast. 

S.Lūse- tas attiecas uz visiem darbiniekiem, algas tiek palielinātas par 70 EUR, ne tikai minimālās. 

M.Lācis- vajadzēja veikt izvērtējumu, kuriem lielāku algu, kuriem mazāku algu sakarā ar COVID 

situāciju. 

A.Žuks- papildus budžetā vajadzēs 300 tūkstošus eiro (algas, nodokļi).Jāgatavo jaunais 2021.gada 

budžets, tāpēc arī jāpieņem lēmums par algām, lai var plānot budžetu. 

M.Lācis- no kurienes nāks nauda algām papildus, ja nākošgad budžets būs mazāks. 

P.Līcis- par piemaksām. 

A.Žuks- informē par situāciju grāmatvedībā, viens darbinieks slimo, bet var atgriezties, darbi tiek 

sadalīti. Attīstības nodaļas vadītāja vietā neko neņems. 

P.Līcis- par kuru laiku veic šos papildus pienākumus. 

K.Frolova- darbus ņem arī uz mājām darīt, strādā mājās. 

M.Lācis- atbalsta, ka ceļ algas, bet no kurienes ņems naudu, ja mazāks budžets, vajadzētu vispirms 

iepazīties ar budžetu. 

A.Žuks- nevar budžetu sagatavot, ja nav zināmas algas. 

Liek lēmuma projektu uz balsošanu. 

 

Izskatīts pašvaldības izpilddirektores Sanita Lūses 2020.gada 8.decembra iesniegums par Viesītes novada 

pašvaldības iestāžu darbinieku mēneša amatalgas palielināšanu no 2021.gada 1.janvāra par 70 EUR, sakarā 

ar minimālās darba algas palielināšanos no 430,00 EUR uz 500,00 EUR, par izmaiņām stundas tarifa likmē 

un projektu administratora amata algas palielināšanu no 741,00 EUR uz 900,00 EUR. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 41.pantu, likumu „Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”, Ministru kabineta 29.01.2013. 

noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba 

samaksu un tās noteikšanas kārtību”, Ministru kabineta 24.11.2015. noteikumiem Nr.656 “Noteikumi par 

minimālās mēneša darba algas apmēru normāla darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes 

aprēķināšanu” ar 24.11.2020. Noteikumos Nr.707 pieņemtajiem grozījumiem, ņemot vērā Finanšu 

komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un 
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īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 9.decembra apvienotās sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti 

balsojot, par – 4 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce), pret - nav, atturas – 

(Māris Lācis, Pēteris Līcis), Viesītes novada dome NOLEMJ:  

1. Ņemot vērā minimālās mēneša darba algas palielināšanos no 430 EUR uz 500 EUR, ar 

2021.gada 1.janvāri Viesītes novada pašvaldības iestāžu darbiniekiem, kuriem atalgojums tiek maksāts 

no pašvaldības budžeta,  mēneša amatalgas palielināt par 70,00 EUR (septiņdesmit euro).  

2. Sakarā ar darba apjoma palielināšanos un izmaiņām amata pienākumos, ar 2021.gada 1.janvāri 

amata vienībai projektu administrators, klasifikācijas kods 334313, mēneša amata algu mainīt no 741,00 

uz 900,00EUR. 

3.Ar 2021.gada 1.janvāri stundas tarifa likme darbiniekiem, kuriem darba alga tiek aprēķināta 

pēc stundu tarifa likmes, ir noteikta 3,125 EUR. 

4. Pašvaldības juristei un iestāžu vadītājiem veikt nepieciešamos grozījumus darbinieku darba 

līgumus. 

 

Izpildei- pašvaldības juristei,  finansistei, iestāžu vadītājiem 

Atbildīgais par klasifikācijas sarakstu – pašvaldības izpilddirektore S.Lūse. 

 

35.# 

Par Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja un domes deputātu atlīdzības 

koeficientu apstiprināšanu 

A.Žuks, P.Līcis, M.Lācis 

A.Žuks- ziņo par deputāta Pētera Līča iesniegto lēmuma projektu un finansistes p.i. K.Frolovas 

sagatavoto lēmuma projektu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koeficienta apstiprināšanu atalgojuma 

noteikšanai domes priekšsēdētājam. 

P.Līča priekšlikums - Apstiprināt 1,3 koeficientu atalgojuma noteikšanai Viesītes novada domes 

priekšsēdētājam, laika posmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.  

 

Domes sēdei sagatavotais projekts - Apstiprināt 1,671 koeficientu atalgojuma noteikšanai Viesītes 

novada domes priekšsēdētājam, rezultātu noapaļojot līdz pilniem euro (1713 EUR), laika posmā no 

2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.  

 

P.Līcis- skaidro savu priekšlikumu ar to, ka visi 9 deputāti ir vienādi vēlēti, visiem ir vienādi pienākumi.  

M.Lācis- domes priekšsēdētājam jau tā ir savi bonusi- dienesta automašīna, telefons, tiek apmaksāta 

briļļu iegāde, degviela automašīnai. Deputātiem bija sods par amatpersonas pārkāpumu lēmuma 

pieņemšanā. 

A.Žuks- arī domes priekšsēdētājam bija sods. Šis koeficients par atalgojumu domes priekšsēdētājam un 

pārējiem deputātiem tiek noteikts ar Ministru kabineta noteikumiem. Priekšsēdētājam tas var būt līdz 

3,64, deputātiem līdz 1,2. Kāpēc tad negrib šo koeficientu samazināt arī sev kā deputāti, bet patur 

maksimālo 1,2.  

P.Līcis- domes priekšsēdētājam ir vislielākā alga novadā. 

A.Žuks- informē par citu, blakusesošo novadu domes priekšsēdētāju amata algām, kas ir arī lielākas nekā 

Viesītes novada domes priekšsēdētājam. 

 

Ierosina balsot.  

Saskaņā ar pašvaldības nolikumu, vispirms tiek balsots par iesniegto lēmuma projekta  labojumu. 

 

2. Apstiprināt 1,3 koeficientu atalgojuma noteikšanai Viesītes novada domes 

priekšsēdētājam, laika posmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.  

 

Atklāti balsojot, par 2 balsis (Māris Lācis, Pēteris Līcis), pret- 4 balsis (Alfons ŽUks, Vita Elksne, 

Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce), atturas-nav,  

Priekšlikums netiek pieņemts. 

 

Tiek balsot par sagatavoto lēmuma projektu 
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Pamatojoties uz “ Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta 

1 un 2. daļu, 5.panta 1.daļu, Viesītes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 

II sadaļas 17.punktu un IV sadaļas 24.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras 

un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 

2020.gada 9.decembra apvienotās sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, par – 4 balsis (Alfons 

Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce), pret – 2 (Māris Lācis, Pēteris Līcis), atturas - nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ:  

1. Apstiprināt 1,2 koeficientu atalgojuma noteikšanai Viesītes novada domes deputātiem, 

rezultātu noapaļojot līdz pilniem euro, laika posmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 

31.decembrim. Stundas tarifa likme 7.37 EUR. 

2. Apstiprināt 1,671 koeficientu atalgojuma noteikšanai Viesītes novada domes 

priekšsēdētājam, rezultātu noapaļojot līdz pilniem euro (1713 EUR), laika posmā no 2021.gada 

1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.  

3. Apstiprināt atalgojuma stundas tarifa likmi 8,21 EUR domes priekšsēdētāja vietniekam par 

domes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu (80% no domes priekšsēdētāja stundas tarifa 

likmes) 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 
36.#  

Par telpu nomu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ‘’Viesītes veselības un sociālās aprūpes 

centrs’’ 

A.Žuks, I.Erte, M.Lācis 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Nomas maksa ir aprēķināta, jāvienojas uz cik gadiem 

slēgs līgumu. Lēmums jāsniedz Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai atzinuma saņemšanai. 

Deputāti debatē un vienojas uz 10 gadiem slēgt līgumu. 

M.Lācis- vai telpas nedrīkst nodot patapinājumā bez nomas maksas. 

A.Žuks- drīkst patapināt, bet pašvaldība ir ieguldījusi 1,5 miljonus EUR šajā objektā un tāpēc, 

saskaņojot ar iestādes vadītāju, tiek slēgts līgums par nomas maksas piemērošanu. 

 

Ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Ir saņemts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs’’, reģ. 

Nr.40003325367, jurid. adrese: Kārļa iela 5/7, Viesītes, Viesītes nov., LV-5237, iesniegums par telpu 

iznomāšanu  īslaicīgās un ilgstošās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Viesītes novada pašvaldībai 

piederošajā nekustamajā īpašumā Smilšu iela 39, Viesīte, Viesītes nov., LV- 5237. 

Pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Viesītes novada, Viesītē, Smilšu ielā 39, ar īpašuma 

kadastra Nr. 56150010303, uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010303, būvē ar kadastra 

apzīmējumu 56150010303001, ir ierīkotas telpas Viesītes novada pašvaldībai 100% piederošās 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs’’ darbības vajadzībām 

– īslaicīgās un ilgstošās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai. 

Viesītes novada pašvaldībai uz nekustamo īpašumu īpašuma tiesības nostiprinātas Viesītes pilsētas 

zemesgrāmatā, nodalījumā Nr.101. 

Telpu platība ir 1715,7 kv.mtr., kopplatībā, no tiem pagrabs 341,2 kv.mtr., 1.stāvs 619,6 kv.mtr un 2. 

stāvs 754,6.kv.mtr. Kopā ar telpām tiek iznomāts arī zemes gabals 6000 kv.mtr.platībā. 

Likuma par ’’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā 

funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) … veco ļaužu nodrošināšana ar 

vietām pansionātos… u.c.); 

Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu ‘’Publiskas personas mantas iznomāšanas  

noteikumi’’4.1.punkts nosaka, ka iznomājot objektu sociālās aizsardzības funkciju nodrošināšanai, var 

nerīkot izsoli.  
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Noteikumu 5.punkts nosaka, ka iznomājot objektu valsts (pastarpināti nodota pašvaldībām) funkciju 

veikšanai– sociālā aprūpe, nomas maksas aprēķināšanai var piemērot Ministru kabineta noteikumos 

minēto kārtību. 

Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu ‘’Publiskas personas mantas iznomāšanas  noteikumi’’ 3.daļa  

nosaka nomas noteikšanas metodiku telpām un ar tām saistītajai zemei. 

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

noteikumu’’17.punkts nosaka zemes nomas maksas aprēķina veikšanu. 

Pamatojoties uz veiktajiem aprēķiniem, telpu nomas maksa mēnesī ir EUR 772.80 (septiņi simti 

septiņdesmit divi euro un 80 centi), ieskaitot PVN. 

Zemes nomas maksa ir EUR 33.80 (trīsdesmit trīs euro un 80 centi mēnesī), ieskaitot PVN, jeb EUR 

2,82 ( divi euro un 82 centi) mēnesī, ieskaitot PVN. 

Papildus nomas maksai Iznomātājs maksā visus komunālos pakalpojumus, atbilstoši noteiktajiem 

tarifiem. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20. punkts nosaka, ka pašvaldība, 

kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas 

ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo 

mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 EUR vai 0,1% no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, 

tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. 

Lai Viesītes novada pašvaldība varētu iznomāt telpas, ir nepieciešams apvienojamo pašvaldību finanšu 

komisijas lēmums par atļauju telpas iznomāt. 

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu,15.panta pirmās daļas 

7.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu,  Ministru 

kabineta 20.02.2018. noteikumu  ‘’Publiskas personas mantas iznomāšanas  noteikumi’ 4.1 apakšpunktu, 

5.punktu un trešo daļu, Ministru kabineta 19.06.2018.noteikumu ‘’Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi’’ 2.9.apakšpunktu, 7.punktu, 17.punktu, atklāti balsojot, par – 6 balsis 

(Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas 

- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:  

1. Iznomāt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ‘’Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs’’, 

reģ. Nr. 40003325367, jurid.adrese: Kārļa iela 5/7, Viesītes, Viesītes nov., LV 5237,  telpas 

Smilšu ielā 39, ar īpašuma kadastra Nr. 56150010303, uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 56150010303, būvē ar kadastra apzīmējumu 56150010303001, ar platību ir 1715,7 

kv.mtr., kopplatībā, no tiem pagrabs 341,2 kv.mtr., 1.stāvs 619,6 kv.mtr un 2. stāvs 754,6.kv.mtr. 

uz 10 gadiem. Kopā ar telpām tiek iznomāts arī zemes gabals 6000 kv.mtr. platībā. 

2. Telpas tiek iznomātas ar mērķi iedzīvotāju īslaicīgās un ilgstošās aprūpes pakalpojumu 

nodrošināšanai. 

3. Noteikt telpu nomas maksu mēnesī EUR 772.80 (septiņi simti septiņdesmit divi euro un 80 

centi), ieskaitot PVN. 

4. Noteikt zemes nomas maksu mēnesī EUR 2.82 (divi euro un 82 centi), ieskaitot PVN. 

5. Uzdot Nomniekam slēgt pakalpojumu līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem par komunālo 

pakalpojumu izmantošanu. 

6. Lūgt Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par telpu nomu 

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ‘’Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs’’. 

7. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas, deleģēt 

novada domes priekšsēdētāju slēgt telpu nomas līgumu. 

8. Lēmuma izpildes kontroli veikt Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Alfonam 

Žukam. 

 

Izpildei: pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei 

Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

37.# 

Par zemes nomas līgumu izbeigšanu 
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A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

1) Ir saņemts VAS ‘’Latvijas autoceļu uzturētājs’’, reģ. Nr. 40003356530, Jēkabpils ceļu rajona, 

adrese: Brīvības iela 2, Brodi, Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV 5201, 2020.gada 11.novembra  iesniegums  

par 2013.gada 28.decembrī  noslēgtā zemes nomas līguma Nr.4-3/2,  par nekustamā  īpašuma ‘’Gričānu 

karjers’’, ar kadastra nr. 56350150072, daļas 3.0 ha platībā iznomāšanu, pārtraukšanu.  

Līguma 16.punkts paredz, ka Sabiedrībai kā nomniekam ir tiesības pārtraukt līgumu, rakstiski brīdinot 

Iznomātāju  60(sešdesmit) dienas iepriekš.  

Konstatēts, ka faktiski līgums nedarbojas jau sen, jo VAS ‘’Latvijas autoceļu uzturētājs’’ neizmantoja 

nekustamo īpašumu karjera  vajadzībām, jo netika izsniegta bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauja, kā 

tas tika paredzēts līgumā. Līdz ar to nomas attiecības nedarbojās. 

2) Ir saņemts V.G---, 2020.gada 19.novembra iesniegums par zemes nomas tiesību izbeigšanu uz zemes 

vienību Viesītes novada, Rites pagastā ar kadastra apzīmējumu 56800040217 ar platību 0.0581 ha. 

 

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

Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 9.decembra apvienotās sēdes 

lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris 

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

1. Izbeigt zemes nomas tiesības ar VAS ‘’Latvijas autoceļu uzturētājs’’, reģ. Nr. 40003356530, 

Jēkabpils ceļu rajona, adrese: Brīvības iela 2, Brodi, Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV -5201, uz 

nekustamā īpašuma ‘’Gričānu karjers’’, ar kadastra  Nr. 56350150072, daļu 3.0 ha platībā un 

pārtraukt  2013.gada 28.decembra  zemes nomas līgumu Nr.4-3/2 ar šī lēmuma pieņemšanas dienu.  

2.Sagatavot vienošanos par līguma izbeigšanu. 

 

3.Izbeigt  zemes nomas tiesības  ar---------------------- par zemes vienību Viesītes novada, Rites pagastā 

ar kadastra apzīmējumu 56800040217, ar platību 0.0581 ha, ar 2020.gada 31.decembri. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

38.# 

Par izmaiņām Valsts kadastra informācijas sistēmā, nosaukuma  piešķiršanu Viesītes novada 

pašvaldībai piekritīgajiem zemes īpašumiem, starpgabalu statusa piešķiršanu un īpašuma 

tiesību nostiprināšanu uz tiem zemesgrāmatā, un atsavināšanas procesa uzsākšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

Ir saņemti:  

1) SIA ‘’Knese DMD’’, reģ. Nr.40003670325, jurid.adrese: Kokneses prospekts 16-1, Rīga, LV-1014, 

2020.gada 2.decembra iesniegums par Viesītes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Saukas pagastā 

ar kadastra apzīmējumu 56880070045, ar platību 0.66 ha atsavināšanas procesa uzsākšanu  

2) L.Š.----------------2020.gada 7.decembra iesniegums par zemes vienības Viesītes pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 56350110197, ar platību 0,7 ha atsavināšanas procesa uzsākšanu.  

Zemes vienības ir starpgabali, kas atrodas blakus SIA piederošajam nekustamajam īpašumam ‘’Dainas’’, 

Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56880070044 un ---------------piederošajam īpašumam ar kadastra  

Nr. 56350110057. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 11.punktu, zemes 

vienības ir starpgabali- platība ir mazāka par  pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo 

zemesgabala platību. 

Pie atsavināšanas personām būs pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem.  

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 11.punktu un 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra likumu, likuma ‘’Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
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zemesgrāmatā’’ 4.1panta otrās daļas 6.punktu, LR Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumiem Nr.263 

„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, ņemot vērā Finanšu komitejas, 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 9.decembra apvienotās sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, par 

– 6 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Pēteris Līcis), pret - nav, 

atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:  

 

1.Veikt izmaiņas Valsts kadastra reģistrā, reģistrēt zemesgrāmatā un nostiprināt īpašuma tiesības Viesītes 

novada pašvaldībai uz zemes īpašumu: 

1.1. Izveidot atsevišķu īpašumu ar vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56880070045 

(0,66 ha platībā) 

1.1.1. Piešķirt īpašumam nosaukumu “Kneses”, Saukas pag., Viesītes nov. 

1.1.2. Noteikt īpašumam starpgabala statusu – zemes platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos 

noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību. 

1.1.3. Noteikt lietošanas mērķi: 0101 zeme uz kuras  galvenā saimnieciskā darbība  ir lauksaimniecība. 

 

2. Veikt izmaiņas Valsts kadastra reģistrā, reģistrēt zemesgrāmatā un nostiprināt īpašuma tiesības 

Viesītes novada pašvaldībai uz zemes īpašumu: 

2.1.Izveidot atsevišķu īpašumu ar vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

56350110197 (0,7ha platībā) 

2.1.1. Piešķirt īpašumam nosaukumu “Mazdeksnīši”, Viesītes pag., Viesītes nov. 

2.1.2. Noteikt īpašumam starpgabala statusu – zemes platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos 

noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību. 

2.1.3. Noteikt lietošanas mērķi: 0201 zeme uz kuras  galvenā saimnieciskā darbība  ir 

mežsaimniecība. 

 

3.Pēc īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā Viesītes novada pašvaldībai uz īpašumiem, uzsākt 

atsavināšanas procesu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei, pašvaldības juristei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

39.# 
Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā  

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

                                                                                                                                                                        

Ar S.B.------------  ir noslēgts īres līgums par dzīvokli Nr.2(divi), kas atrodas Viesītes novada, Viesītē, Sporta 

ielā 17. -------------ir iesniedzis iesniegumu, ka vēlas nopirkt viņa 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.2 noteicis  vērtību EUR 2500.00 (divi tūkstoši pieci simti euro  un 00 centi),  kadastrālā vērtība ir EUR 

2903.00., līdz ar to pārdošanas vērtība nosakāma EUR 2903.00 (divi tūkstoši deviņi simti trīs  euro un 00 

centi). Par dokumentu sagatavošanu atsavināšanai Viesītes novada pašvaldība ieguldījusi EUR 211.20 (divi 

simti vienpadsmit euro un 40 centus).  

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, Finanšu komitejas, Sociālo, 

izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 2020.gada 9.decembra apvienotās sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons 
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Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, Viesītes 

novada dome NOLEMJ:  

1.Atsavināt, pārdodot par naudu, ---------------dzīvokli Nr.2 (divi)  un ar to saistītās  771/12483 (septiņi 

simti septiņdesmit vienu divpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit trešās)  domājamās daļas no būves un 

zemes (turpmāk –dzīvokļa īpašums), kas atrodas Viesītes novada, Viesītē, Sporta ielā 17 (septiņpadsmit), ar 

dzīvokļa īpašuma kadastra numuru 56159000049, izmantojot pirmpirkuma tiesības kā dzīvokļa īrniekam. 

2. ---------------veikt samaksu par dzīvokļa īpašumu EUR 2903.00 (divi tūkstoši deviņi simti trīs euro un 

00 centus), un izdevumus par dokumentu sagatavošanu pārdošanai EUR 211.20, 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, SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 

 

40.# 
Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā  

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Ar E.Š.---------------  ir noslēgts īres līgums par dzīvokli Nr.47(četrdesmit septiņi), kas atrodas Viesītes novada, 

Viesītē, Smilšu ielā 31. ------------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.47 noteicis  vērtību EUR 3000.00 (trīs tūkstoši euro  un 00 centi),  kadastrālā vērtība ir EUR 3451.00., līdz 

ar to pārdošanas vērtība nosakāma EUR 3451.00 (trīs tūkstoši četri simti piecdesmit viens  euro un 00 centi). 

Par dokumentu sagatavošanu atsavināšanai Viesītes novada pašvaldība ieguldījusi EUR 211.20 (divi simti 

vienpadsmit euro un 40 centus).  

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, Finanšu komitejas, Sociālo, 

izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 2020.gada 9.decembra apvienotās sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons 

Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, Viesītes 

novada dome NOLEMJ:  

1.Atsavināt, pārdodot par naudu, ----------------dzīvokli Nr.47 (četrdesmit septiņi)  un ar to saistītās  

765/27793 (septiņi simti sešdesmit piecas divdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trešās)  

domājamās daļas no būves  (turpmāk –dzīvokļa īpašums), kas atrodas Viesītes novada, Viesītē, Smilšu ielā 31 

(trīsdesmit viens), ar dzīvokļa īpašuma kadastra numuru 56159000048, izmantojot pirmpirkuma tiesības kā 

dzīvokļa īrniekam. 

2. ---------------veikt samaksu par dzīvokļa īpašumu EUR 3451.00 (trīs tūkstoši četri simti piecdesmit 

vienu euro un 00 centus), un izdevumus par dokumentu sagatavošanu pārdošanai EUR 211.20, 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 



47 
 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 

 

41.# 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

1) Ir saņemts D.B.---------------------2020.gada 15.novembra  iesniegums  par zemes nomas līguma Nr.S-2 

pagarināšanu zemes vienības Saukas pagastā ar kadastra apzīmējumu 56880060166  nomai 1.3 ha platībā. 

Konstatēts, ka esošais nomas līgums ir noslēgts līdz 2020.gada 31.decembrim. Ministru kabineta 2018.gada 

19.jūnija noteikumu Nr.350’’ Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi ’’ 29.2. 

apakšpunkts atļauj nerīkot izsoli, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas tiek izmantots personisko 

palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. 

pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas 

nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts. Zemes 

vienība atbilst likumā minētajam pantam. 

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma  

25.panta  otrā daļa nosaka, ka persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā 

daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “ Par 

zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. 

Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt 

zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.  

Noteikumu 53.punkts nosaka, ka  Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu 

pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka 

nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likumā  noteikto termiņu. Likuma 6.1   panta pirmā daļa nosaka, ka tie  ir 30 gadi. 

Uz šo brīdi ------------izmanto konkrēto zemes gabalu jau 13 gadus.     

  

2) Ir saņemts A. G.--------------- 2020.gada 16.novembra iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz daļu 

no zemes vienības Rites pagastā ar kadastra apzīmējumu 56800040283  0.032 ha platībā. 

Konstatēts, ka Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350’’ Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi ’’ 29.8.apakšpunkts nosaka, ka nav jārīko zemes nomas 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. Faktiski tas ir mazdārziņš. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru 

administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa 

saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras 

pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 EUR vai 0,1% no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad 

saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. 

Lai Viesītes novada pašvaldība varētu pagarināt zemes nomas līgumu un iznomāt zemes vienību, ir 

nepieciešams Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums par Viesītes novada pašvaldības 

darījuma atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai. 

 

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 pirmo daļu, 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20. punktu, Ministru kabineta 

2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350’’ Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi 

’’ 29.2 un 29.8. apakšpunktiem, 53.punktu, domes Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 

2020.gada 9.decembra apvienotās sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons 

Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ:  

1. Pagarināt zemes nomas līgumu līdz 2025.gada 31.decembrim ar ----------------------par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 56880060166, Viesītes novada, Saukas pagastā, ar platību 1,3 ha, 

nomu lauksaimniecības vajadzībām. 

 

https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
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2. Slēgt zemes nomas līgumu līdz 2025.gada 31.decembrim ar -----------------------par daļas no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040283, Viesītes novada, Rites pagastā, ar platību 0, 

032 ha, nomu lauksaimniecības vajadzībām. 

 

3. Lūgt Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai sniegt atzinumu par darījuma atbilstību 

administratīvi teritoriālai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai.  

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei, pašvaldības juristei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, personām 

 

42.# 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  

“Gravāni”, Elkšņu pag., Viesītes nov. 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

                Pamatojoties uz  SIA “MK GEO'', reģ. Nr.45403054222, 2020.gada 14.decembra iesniegumu 

un  Ministru kabineta 02.08.2016. Noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

11.6. punktu,  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’’,  Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 9.decembra apvienotās sēdes 

lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris 

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

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam  ''Gravāni'', Elkšņu 

pag., Viesītes nov., īpašuma kadastra Nr.56580010112 zemes vienībai ar kadastrā apzīmējumu 

56580010112: 

1.1. Zemes vienībai Nr.1 (zemes vienības kadastra apzīmējums 56580010139) 14,9 ha platībā  

piešķirt jaunu nosaukumu “Jaungravāni”, Elkšņu pag., Viesītes nov. 

Zemes lietošanas mērķis: 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir lauksaimniecība. 

1.2. Zemes vienībai Nr. 2 (zemes vienības kadastra apzīmējums 56580010137)   9,0 ha platībā  

piešķirt  jaunu nosaukumu ''Mežgravāni'', Elkšņu pag., Viesītes nov.  

Noteikt zemes izmantošanas mērķis: 0201- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 

mežsaimniecība. 

 

2. Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā. 

                              

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, personām 

 

43.# 
 

Par  Valsts kadastra informācijas sistēmas datu aktualizāciju, nosaukuma/adreses  

piešķiršanu Viesītes novada pašvaldībai piekritīgajiem zemes īpašumiem, starpgabalu statusa 

piešķiršanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu uz tiem zemesgrāmatā, un atsavināšanas 

procesa uzsākšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatot VZD Latgales reģionālas nodaļas 2020.gada 27.novembra vēstuli Nr. 2-04-L/801 “Par kadastra 

datu aktualizāciju”, pamatojoties uz Ministru kabineta 10.04.2012. Noteikumu Nr. 263 “Kadastra 

objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132. 3 punktu, atklāti balsojot, par – 6 
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balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Pēteris Līcis), pret - nav, 

atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:  

1. Apstiprināt zemes vienību platības atbilstoši VZD Latgales reģionālas nodaļas noteiktajam, 

pašvaldībai piekritīgās neapbūvētas zemes vienībās: 

Nr. 

p.k. 

 

Īpašuma 

nosaukums 

 

Kadastra numurs 

Zemes vienības 

apzīmējums 

Zemes 

vienības 

platība teksta 

datos (ha) 

Zemes 

vienības 

platība 

telpiskajos 

datos (ha) 

1. Raiņa iela 3A 56150010030 56150010263 0.12 0.2 

2  56150010046 56150010062 0,5703 0,4096 

 

2. Sadalīt Viesītes novada pašvaldībai piekrītošo  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

56150010263 divās zemes vienībās ( skatīt grafisko pielikumu), zemes vienība nr. 1 ar platību 600 m2 , 

zemes vienība nr. 2 platība1200 m2;  

2.1.  Projektējamai zemes vienībai nr. 2 saglabāt adresi Raiņa iela 3A ( zemes lietošanas mērķis 

0801- komercdarbību objektu apbūve); 

3. Sadalīt Viesītes novada pašvaldībai piekrītošo  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

56150010062 divās zemes vienības ( skatīt grafisko pielikumu), zemes vienība nr. 1 ar platību 800 m2 , 

zemes vienība nr. 2 platība 3296 m2; 

3.1. Projektējamai zemes vienībai nr. 2 saglabāt adresi Raiņa iela 7C; 

3.1.1. Noteikt zemes lietošanas mērķi 0600- neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves  

zeme.  

        4. Apvienot projektējamās zemes vienības Nr.1 vienā zemes vienībā ar kopējo platību 1400m2, 

izveidojot atsevišķu īpašumu. 

4.1. Projektējamam īpašumam piešķirt adresi Raiņa iela 3B, Viesīte, Viesītes nov., LV 5237.  

 4.2. Noteikt starpgabalu statusu projektējamai zemes vienībai Raiņa iela 3B- nav nodrošināta 

piekļuve koplietošanas ceļiem vai ielai. 

           4.3. Noteikt zemes lietošanas mērķis- 0600-neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme.  

          5. Veikt izmaiņas Valsts kadastra reģistrā. 

          6. Īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā un  uzsākt īpašumu atsavināšanas procesu likumā noteiktā  

kārtībā. 

Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.  

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, personām 

 

44.# 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  

“Tūjas”, Viesītes  pag., Viesītes nov. 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

                Pamatojoties uz  SIA “GEO mērniecība'' 14.12.2020.iesniegumu un  Ministru kabineta 

02.08.2016. Noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6. punktu,  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’’, atklāti 

balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Pēteris 

Līcis), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam  ''Tūjas, Viesītes pag., 

Viesītes nov., īpašuma kadastra Nr. 56350100017, zemes vienībai ar kadastrā apzīmējumu 

56350100017. 

1.1. Zemes vienībai Nr.1 ( zemes vienības kadastra apzīmējums 56350100118) 4,7 ha platībā  saglabāt 

adresi/nosaukumu  “Tūjas”, Viesītes pag., Viesītes nov. 

        Zemes lietošanas mērķis: 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir lauksaimniecība. 

1.2. Zemes vienībai Nr. 2 ( zemes vienības kadastra apzīmējums 56350100119)   3,0 ha platībā  piešķirt  

jaunu nosaukumu Jauntūjas'', Viesītes pag., Viesītes nov.  

         Noteikt zemes izmantošanas mērķi: 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 

lauksaimniecība. 

 

 2.Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā. 

                              
Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei 

 

45.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 

S.Lūse, M.Blitsons, M.Lācis 
S.Lūse- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

Ierosināts papildināt projektu ar 2.punktu, jo persona, kas ir dzīvokļu rindā ir izvēlējusies konkrēto 

dzīvokli: 

2. Piešķirt A.L.------------------dzīvokli Sporta ielā 23-18, Viesītē, Viesītes novadā. 

 

Papildināt projektu ar 3.punktu, jo persona par kuru jau bija pieņemts lēmums nepagarināt līgumu ir 

iesniegusi iesniegumu, kurā lūdz pagarināt īres līgumu, pievienots maksājumu grafiks. 

3.Nepagarināt/pagarināt  I. B.---------------- īres līgumu dzīvoklim Sporta iela 25-17, Viesīte, 

Viesītes novads. 

 

Deputāti debatē par papildus iesniegtajiem priekšlikumiem. Par 2.punktu iebildumu nav. 

Ir iebildumi par 3.punktu, jo personai jau tika pieņemts lēmums nepagarināt īres līgumu, maksājumi 

veikti tikai tekošie, parāds ir ~5000EUR. Deputāti nepiekrīt pagarināt īres līgumu. 

M.Lācis- ir jādomā par kopmītņu pielāgošanu dzīvošanai šādām personām, kurām ir parādi par 

dzīvokļiem un kuras jāizliek no dzīvokļiem. 

 

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), ņemot vērā 

komunālo jautājumu komisijas 09.12.2020. sēdes lēmumu, atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, 

Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, Viesītes 

novada dome NOLEMJ:  

1. Piešķirt S.A.------------------------- dzīvokli Smilšu ielā 31-19, Viesītē, Viesītes novadā. 

2. Piešķirt A.L.------------------, dzīvokli Sporta ielā 23-18, Viesītē, Viesītes novadā. 

3.Nepagarināt I.B.------------------- īres līgumu dzīvoklim Sporta iela 25-17, Viesīte, Viesītes novads. 

 

Zināšanai: SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, Komunālo jautājumu komisijai, iedzīvotāju reģistram 

 

46.# 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

A.Žuks, I.Erte 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

Viesītes novada pašvaldībā saņemts iesniegums no privātpersonas, kurā tiek lūgts anulēt ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu viņas īpašumā esošajā dzīvoklī Viesītes novada, Rites pagasta, Cīruļi, ‘’Druviņas 

7’’-18,  deklarētajai personai R.K.------------  

Pamatots ar to, ka Raimondam Krilovam nav tiesiska pamata dzīvot dzīvoklī un viņš tajā nedzīvo. 
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Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka ‘’ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā’’.  

Latvijas Republikas ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 ''Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu'' 2.punkts nosaka, ka iestāde personas deklarācijā sniegtās 

ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iesniegumu vai iestādes rīcībā esošajiem 

dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma 

pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu (turpmāk — lēmums). 

Ziņas ir pārbaudītas un dokumenti pierāda augstāk minēto faktu. R.K. nosūtīts brīdinājums ar lūgumu 

iesniegt dokumentus, kas pierādītu viņa likumīgu deklarēšanos dzīvoklī. Dokumenti nav iesniegti.  

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.p.1.un 2.d., administratīvais akts (lēmums) stājas spēkā ar 

brīdi, kad tas paziņots adresātam. Uzskatāms, ka pa pastu sūtīts administratīvais akts adresātam paziņots 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. 

Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, LR MK 2003.gada 

11.februāra noteikumi Nr.72 ''Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu'' 2.punktu, atklāti 

balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Pēteris 

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

1. Anulēt ziņas par R.K.----------------deklarēto dzīvesvietu ‘’Druviņas 7’’-18, Cīruļi, Rites pag., 

Viesītes nov., LV- 5228. 

2.  Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā. 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta 2.daļu šo domes lēmumu var pārsūdzēt  

Administratīvajā rajona tiesā (Jelgavā, Atmodas ielā 19) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Zināšanai: SIA “Viesītes komunālā pārvalde”,  iedzīvotāju reģistram, personai uz deklarēto dzīvesvietu. 

 
Sēde beidzas: plkst. 15.30 

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 

22.12.2020. 

 

 

 

Protokoliste                 (personiskais paraksts)                                                                 D.Vītola 

22.12.2020. 
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