
 

 
Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 

VIESĪTES NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads , LV-5237, tālr. 65245179; 65207294, e-pasts: dome@viesite.lv  

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Viesītes novada Viesītē, Smilšu ielā 2 

2021.gada 24.martā                                                                                                              Nr.6 

 

Sēde sasaukta  plkst.8.15  

Sēdi atklāj  plkst.8.15 

 

Sēdi vada: 

Novada domes priekšsēdētāja vietniece Iveta Līce  

 

Sēdi protokolē: 

Pašvaldības kancelejas vadītāja Daina Vītola 

 

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

Modris Lāčplēsis, Juris Līcis, Pēteris Līcis 

 

Nepiedalās: Alfons Žuks- atvaļinājumā, Roberts Orups- slimības dēļ.  

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Sanita Lūse- pašvaldības izpilddirektore 

Ināra Erte – pašvaldības juriste 

Svetlana Puzāne- nekustamo īpašumu vecākā speciāliste 

Gints Grinbergs- datortīkla administrators   

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Iveta Līce        

atklāj ārkārtas domes sēdi 

 

I.Līce – Ierosina apstiprināt ārkārtas domes sēdes darba kārtību ar  4.jautājumu. 

Deputātiem iebildumu nav.  

Atklāti balsojot, par – 7  balsis (Iveta Līce, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs,  Modris Lāčplēsis, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas- nav , Viesītes 

novada dome NOLEMJ:                       

                                         

Apstiprināt ārkārtas domes sēdes darba kārtību ar  4.jautājumiem. 

 
1. Par Viesītes novada domes 2021.gada 18.marta lēmuma Nr.30 “Par Viesītes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Gričānu karjers”, Viesītes pag., Viesītes 

nov., atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/17 

apstiprināšanu” atcelšanu. 

Ziņo: I.Erte 

2. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Spuru karjers”, Viesītes 

pag., Viesītes nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350090093, 1.kvartāla 

mailto:dome@viesite.lv


1.,2.,3.,4.,5.nogabalu kailcirtes atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles 

protokola apstiprināšanu un līguma slēgšanu. 

Ziņo: I.Erte 

3. Par izmaiņām Valsts kadastra reģistrā, starpgabala statusa noteikšanu, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā Viesītes novada pašvaldībai uz zemes vienību un 

atsavināšanas procesa uzsākšanu. 

Ziņo: I.Erte 

4. Par grozījumiem Iepirkumu komisijas sastāvā. 

Ziņo: S.Lūse 

 
 

1.# 

Par Viesītes novada domes  2021.gada 18.marta lēmuma  Nr.30 “Par Viesītes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Gričānu karjers”, Viesītes pag., Viesītes 

nov., atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/17 

apstiprināšanu” atcelšanu 

I.Līce, I.Erte, S.Puzāne 

I.Erte- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Skaidro situāciju, kāpēc lēmums jāatceļ- nav 

pareizi noteikta īpašuma vērtība. Šajā nekustamajā īpašumā atrodas arī derīgo izrakteņu atradne, 

kurai savulaik ir noteikta sava vērtība, bet izsoles cenā šī derīgo izrakteņu vērtība nav pievienota 

īpašuma vērtībai. Grāmatvedības bilancē parādās derīgo izrakteņu krājuma sākotnējā vērtība. 

S.Puzāne – īpašums savulaik tika iznomāts valsts AS “Latvijas valsts autoceļi”, kas pasūtīja 

derīgo izrakteņu krājuma novērtēšanu, jo izmantoja šo karjeru. Šobrīd nomas līgums vairs nav 

spēkā. Varētu noteikt vērtību no jauna visam īpašumam un krājumam, bet tad ir jābūt derīgai 

krājuma pasei, bet, tai ir beidzies derīguma termiņš. Lai pasi atjaunotu, jāiegulda lieli līdzekļi. 

Arī faktiski derīgo izrakteņu krājums vairs nav tik liels, kā norādīts grāmatvedības bilancē, tas 

būtu jāpārvērtē, bet tie ir palieli izdevumi. Šobrīd tas pašvaldībai nav aktuāli. 

P.Līcis-  vai citiem pārdotajiem īpašumiem Elkšņu karjers, Klauces karjers nav tas pats. 

S.Puzāne – nē, tur nav reģistrētas derīgo izrakteņu atradnes, tikai īpašumu nosaukumos parādās 

vārds karjers. Gričānu karjers ir vienīgais karjers novadā, kuru savulaik izmantoja Valsts 

autoceļi un paši arī kārtoja dokumentāciju. 

I.Līce- ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Ar Viesītes novada domes 2021.gada 18.marta lēmumu Nr.30, (prot.Nr.5) ''Par Viesītes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Gričānu karjers”, Viesītes pag., Viesītes nov., 

atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/17 apstiprināšanu” 

atklātai mutiskai izsolei ar augšupejošu soli tika nodots Viesītes novada pašvaldībai piederošais 

nekustamais īpašums “Gričānu karjers”, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 

56350150072. 

Pēc nodošanas izsolei tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma izsoles sākuma cena  noteikta 

nepilnīgi. Nav novērtēta bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves vieta. 

 

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām''14.panta pirmās daļas 

2.punktu, atklāti balsojot, par – 7 balsis (Iveta Līce, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes 

novada dome NOLEMJ: 

 

          Atcelt Viesītes novada domes 2021.gada 18.marta lēmumu Nr.30, prot. Nr.5 ''Par Viesītes 

novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Gričānu karjers”, Viesītes pag., Viesītes 

nov., atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/17 

apstiprināšanu’’. 

 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 



 
2.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Spuru karjers”, Viesītes 

pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56350090093, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 56350090093 1.kvartāla 1., 2., 3., 4., 5.nogabalu kailcirtes 4,35 ha platībā ar 

koksnes pārdodamo apjomu 690.16 kubikmetri, atklātas, mutiskas izsoles ar 

augšupejošu soli  izsoles protokola apstiprināšanu un līguma slēgšanu   

I.Līce, I.Erte 

I.Erte- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

I.Līce- ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

 

     Ar  2021.gada 18.februāra Viesītes novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.2, lēmums 

Nr.11), nodota atsavināšanai Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Spuru 

karjers”, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56350090093, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 56350090093 1.kvartāla 1., 2., 3., 4., 5.nogabalu kailcirte 4,35 ha platībā 

ar koksnes pārdodamo apjomu 690.16 kubikmetri,  par izsoles sākuma cenu EUR 13700.00. 

    Uz nekustamo īpašumu Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības nostiprinātas Viesītes 

pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 100000451727. 

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

noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrēti divi dalībnieki. Nosolīta cena EUR 16200.00. Nekustamo 

īpašumu nosolīja dalībnieks Nr.2 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’INDĀRES’’, reģ. 

Nr.LV45401014634, jurid.adrese: Kalna iela 3, Aknīste, Aknīstes nov., LV 5208. 

    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 

‘’Spuru karjers’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56350090093, zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 56350090093 1.kvartāla 1., 2., 3., 4., 5.nogabalu kailcirtes 4,35 ha 

platībā ar koksnes pārdodamo apjomu 690.16 kubikmetri, atsavināšanu  izsolē par nosolīto 

summu EUR 16200.00. 

 

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

vērtība un domē noteiktā izsoles sākuma cena: 

 

Sertificēta vērtētāja 

noteiktā tirgus vērtība EUR 

Atlikusī bilances vērtība uz 

2021.gada 1.janvāri EUR 

Izsoles sākumcena 

13700.00 312.00 13700.00 

 

 

    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 ceturto daļu, sesto daļu un septīto daļu, 9.panta trešo 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'' un  Viesītes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites 

kārtošanas un organizēšanas metodiku, atklāti balsojot, par – 7 balsis (Iveta Līce, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Juris Līcis, Pēteris Līcis), 

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

 

1.Apstiprināt 2021.gada 19.marta-  Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā 

“Spuru karjers”, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56350090093, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 56350090093 1.kvartāla 1., 2., 3., 4., 5.nogabalu kailcirtes 4,35 

https://zemesgramata.lv/lv/Search/GetFolioDataByCadastre?loginUsingLvLv=&cadasterId=56350090093


ha platībā ar koksnes pārdodamo apjomu 690.16 kubikmetri-  atklātas, mutiskas izsoles ar 

augšupejošu soli  izsoles protokolu.  Objekta nosolītā cena:  EUR 16200.00 (sešpadsmit 

tūkstoši divi simti euro un 00 centi). Objektu nosolītājs ir dalībnieks ar Nr.2 Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību ‘’INDĀRES’’, reģ. Nr.LV45401014634, jurid.adrese: Kalna iela 3, 

Aknīste, Aknīstes nov., LV 5208. 

2.Noteikt atsavināšanas mērķi- Smilšu ielas Viesītē atsevišķu posmu seguma 

atjaunošana un ietves izbūve, atbilst Viesītes novada attīstības programmas 2014.-2020. 

gadam’’ (pagarināta līdz brīdim, kad stāsies spēkā jaunizveidojamā Jēkabpils novada 

plānošanas dokumenti) noteiktajai vidējā termiņa prioritātei VP3 ‘’Publiskās infrastruktūras un 

pakalpojumu attīstība’’, rīcībai RV3.2.’’Ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošana’’, uzdevumam 

U14 ‘’Uzlabot pašvaldības ceļu un ielu stāvokli’’ un Investīciju plānam 2021.-2022.gadam 

(aktualizēts ar Viesītes novada domes 2020.gada 19.novembra lēmumu Nr.9, prot.Nr.14).   

3.Lūgt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu  nekustamā 

īpašuma “Spuru karjers”, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56350090093, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 56350090093,  1.kvartāla 1., 2., 3., 4., 5.nogabalu kailcirtes 

4,35 ha platībā ar koksnes pārdodamo apjomu 690.16 kubikmetri, atsavināšanai par nosolīto 

cenu EUR 16200.00. 

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

pirkuma līgumu ar nosolītāju par nosolīto summu. 

5.Lēmuma izpildes kontroli veikt pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei. 

  

 

3.# 

Par  izmaiņām Valsts kadastra reģistrā,  starpgabala statusa noteikšanu, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā Viesītes novada pašvaldībai uz zemes vienību un 

atsavināšanas  procesa uzsākšanu 

I.Erte 

I.Erte- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

I.Līce- ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Ir saņemts M.Z.---------- iesniegums par daļas (0,22 ha platībā) no Viesītes novada pašvaldībai 

piekritīgas zemes vienības Viesītes novada Rites pagastā ar kadastra apzīmējumu 56800040284,  

atsavināšanas procesa uzsākšanu, jo zemes vienība atrodas blakus īpašumam un nepieciešama 

īpašuma būvju un teritorijas paplašināšanai, saimnieciskās darbības veikšanai. 

Šis zemes īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju pildīšanai. Īpašums netiek 

apsaimniekots un par to arī netiek maksāts nekustamā īpašuma nodoklis, kas ir zaudējums 

pašvaldības budžetam.  

Zemes vienība jāuzmēra, jāizveido īpašums, pašvaldībai jānostiprina uz to īpašuma tiesības un 

jāveic atsavināšanas process.   

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 11.punktu un 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, atklāti balsojot, par – 7 balsis (Iveta Līce, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Juris Līcis, Pēteris Līcis), 

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

1.Sadalīt Viesītes novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

56880040284 divās zemes vienībās, izveidojot divus īpašumus, saskaņā ar grafisko pielikumu 

Nr. 1. 

1.1. Zemes vienībai Nr. 1  0,22 ha platībā  piešķirt  nosaukumu: “Jaunmūri”  Rites pag., 

Viesītes nov. 

Noteikt starpgabalu statusu- nav nodrošināta  piekļuve koplietošanas ceļam. 

Noteikt zemes lietošanas mērķi- 0600  neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme. 



1.2. Zemes vienībai Nr. 2  1,48 ha platība mainīt nosaukumu no “Centrs”, Cīruļi, Rites 

pag., Viesītes nov. uz “Dārziņi”, Cīruļi, Rites pag., Viesītes nov.  

Noteikt zemes lietošanas mērķi- 0101  zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 

lauksaimniecība. 

 

2. Veikt izmaiņas Valsts kadastra reģistrā. 

3. Veikt dokumentu kārtošanu īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā un uzsākt īpašumu 

atsavināšanas procesu likumā noteiktā kārtībā. 

 
 

4.# 

Par grozījumiem Iepirkumu komisijas sastāvā  

I.Līce, S.Lūse, S.Puzāne 

 
I.Līce- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu 

S.Lūse- ziņo par savu iesniegumu. 

S.Puzāne- skaidro situāciju ar Iepirkumu komisijas darba sekmīgu nodrošināšanu, jo R.Orups 

ilgstoši slimo. 

 

Izskatot Viesītes novada pašvaldības izpilddirektores S.Lūses 2021.gada 22.marta iesniegumu 

par izmaiņu veikšanu Viesītes novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā, domes deputāta 

Roberta Orupa vietā iekļaujot pašvaldības projektu administratori Lieni Maisaku, pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.punktu, domes 2017.gada 

29.jūlija sēdes lēmumu Nr.6 (prot.Nr.11) “Par Viesītes novada pašvaldības domes pastāvīgo 

komisiju un pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas padomes izveidošanu”, atklāti balsojot, par 

– 7 balsis (Iveta Līce, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris 

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

 

Veikt grozījumu Viesītes novada domes 2017.gada 29.jūlija sēdes lēmuma Nr.6 (prot.Nr.11) 

“Par Viesītes novada pašvaldības domes pastāvīgo komisiju un pašvaldības apbalvojumu 

piešķiršanas padomes izveidošanu” punktā 1.2.5 un:  

1. No Iepirkumu komisijas locekļu sastāva izslēgt domes deputātu Robertu Orupu ; 

2. Iepirkumu komisijas locekļu sastāvā iekļaut pašvaldības projektu administratori Lieni 

Maisaku.  

 

Zināšanai: Iepirkumu komisijai 

Galvenajai grāmatvedei informācijas sniegšanai VID 

 
Sēde beidzas: plkst. 8.40 

 

Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 2021.gada 22.aprīlī 

 

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

mājaslapā www.viesite.lv 
 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētāja vietniece                                                                           I.Līce 

24.03.2021. 

 

Protokoliste                                                                                            D.Vītola 

24.03.2021. 

 

http://www.viesite.lv/

