
 

Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 

VIESĪTES NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

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

norēķinu konts LV66UNLA0009013130395, AS „SEB banka” Jēkabpils filiāle, kods UNLALV2X 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Viesītes novada domes  

2018.gada 20.septembra lēmumu  

(prot.Nr.13; 9.#) 

 

Viesītes novada pašvaldības 2018.gada 20.septembra saistošie noteikumi Nr.6/2018 

„Par papildinājumu grozījumiem Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.9.2017 „Viesītes novada pašvaldības nolikums’’ 

Viesītes novada, Viesītē 

Izdoti pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 

21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24 panta trešo daļu 

Izdarīt papildinājumu un grozījumus Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra 

saistošos noteikumus Nr.9/2017 „Viesītes novada pašvaldības nolikums” (turpmāk tekstā -

saistošie noteikumi): 

1.Izslēgt saistošo noteikumu  6.3.apakšpunktu. 

2. Papildināt saistošo noteikumu  7.punktu ar 7.18.punktu sekojošā redakcijā: 

‘’7.18. Viesītes novada vēlēšanu komisija’’. 

3.Izslēgt saistošo noteikumu  9.4.apakšpunktu. 

4.Izslēgt saistošo noteikumu  13.1.apakšpunktu. 

 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs      (personiskais paraksts)                                       A.Žuks 
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VIESĪTES NOVADA DOMES  
SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Viesītes novada Viesītē 

2018.gada 20.septembrī                                                                                                Nr.13 

LĒMUMS Nr.9 

Par Viesītes novada pašvaldības 2018.gada 20.septembra saistošo noteikumu 

Nr.6/2018 „Par papildinājumu un grozījumiem Viesītes novada pašvaldības  2017.gada 

19.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9.2017 „Viesītes novada pašvaldības nolikums’’ 

apstiprināšanu 

A.Žuks 

Ņemot vērā to, ka  ir likvidēta Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāde Rites pamatskola, 

atsavinātas Viesītes novada pašvaldībai piederošās SIA ‘’Pērlīte’’ kapitāla daļas 100% apmērā, kā arī to, 

ka Viesītes novada vēlēšanu komisija noteikta kā atsevišķa Viesītes novada pašvaldības iestāde, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un  24.panta trešo daļu, 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2018.gada 12.septembra sēdes lēmumu (prot.Nr.9), atklāti 

balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, 

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

1.Izdot saistošos noteikumus Nr.6/2018 „Par papildinājumu un grozījumiem Viesītes 

novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9/2017 „Viesītes novada 

pašvaldības nolikums’’ . 

2.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

3.Pašvaldības kancelejai triju dienu laikā pēc nolikuma parakstīšanas, to rakstiski un 

elektroniskā veidā nosūtīt Vides un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

4.Pašvaldības kancelejai nodrošināt pašvaldības nolikuma pieejamību visiem interesentiem 

pašvaldības kancelejā, pagastu pārvaldēs un Viesītes novada pašvaldības mājas lapā 

www.viesite.lv 

Pielikumā: saistošie noteikumi  Nr.6/ 2018 uz 1 lapas.    

 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs         (personiskais paraksts)                              A.Žuks 
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