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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 22.oktobrī                                                                                                                  Nr.13 

 

Sēde sasaukta  plkst.14.00  

Sēdi atklāj  plkst.14.00 

 

Sēdi vada: 

Novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks  

 

Sēdi protokolē: 

Pašvaldības kancelejas vadītāja Daina Vītola 

 

Piedalās novada domes deputāti: Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs (no 

17.jautājuma), Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis 

 

Nepiedalās: Roberts Orups- slimības dēļ  

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Sanita Lūse- pašvaldības izpilddirektore 

Ināra Erte- pašvaldības juriste 

Ilona Strade – galvenā grāmatvede 

Karīna Frolova- finansistes p.i. 

Dainis Černauskis – Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs 

Laura Zvirbule- attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 

Māris Blitsons- SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs 

Gints Grinbergs- datortīkla administrators 

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs        

Alfons Žuks  atklāj domes sēdi 

 

A.Žuks – Ierosina darba kārtībā papildus iekļaut 47-49.jautājumus  un apstiprināt domes sēdes darba kārtību 

ar 49.jautājumiem. 

Deputātiem iebildumu nav.  

Atklāti balsojot, par – 7  balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča,  Vita Elksne, Māris Lācis, Iveta 

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

                         

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 49.jautājumiem. 

Informatīvie jautājumi: 

1) par ugunsgrēku dzīvojamā mājā Viesītē, Amatnieku ielā  7- ziņo A.Žuks  

(māju plānots nojaukt, īrniekiem tiek piešķirti dzīvokļi citur); 

2) par atkritumu apsaimniekošanas plānu 2021.-2035.gadam- ziņo M.Blitsons  

mailto:dome@viesite.lv
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Atkritumu poligons “Dziļā vāda” varētu tikt slēgts uz rekonstrukciju. Līdz ar to, sadzīves atkritumi 

būs jānogādā uz Daugavpils novada, Demenes pagastu “Cinīši” . Attālums ir 110.2 km, šobrīd 50,5 

km, bet maksa par tonnu tur ir zemāka- 48,85 EUR/t, šobrīd 69,62 EUR/t. Līdz ar to, izmaksu 

ietekme, ja poligona tarifi paliks līdzšinējie, nebūs būtiska. 

Šobrīd vēl nav zināms kā tiks organizēta bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšana, no 2025.gada 

paredzēta arī atsevišķa tekstila izstrādājumu savākšana.  

3) Par atkritumu apsaimniekošanu Viesītes novadā- ziņo M.Blitsons.  

Latvijā vidēji 1 cilvēks gadā nodod 418 kg atkritumus, Rīgā un Pierīgā tas ir virs 600 kg, pārējā 

Latvijas teritorijā ir dažādi, vairums zem 200 kg. Mūsu novadā ap 150 kg, bet ir saimniecības , kas 

nodod tikai 28 kg gadā. 

Notiek sadarbība ar pašvaldības policistu, tiek izliktas foto kameras pie sabiedriskajiem 

konteineriem, lai fiksētu pārkāpumus. Ne vienmēr var noskaidrot nesankcionēto atkritumu 

izmešanas personu. Diemžēl ar fotokamerām visu nevar fiksēt, vajadzētu veikt nepārtrauktu video 

novērošanu pie  publiskajiem atkritumu konteineriem vai arī visus sadzīves atkritumu konteinerus 

novākt un atstāt tikai konteinerus dalītai atkritumu vākšanai. 

  

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulci Vēlēšanu komisijas izveidošanai 2021.gada 

pašvaldību vēlēšanām. 

Ziņo: A.Žuks 

2. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes pagasta  “Ziedoņa krasts” 

atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/51 apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

3. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Saukas pagasta “Mazcelmiņi” 

atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/52 apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

4. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Saukas  pagasta “Sniedzes” atklātu, 

mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/53 apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

5. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Saukas pagasta “Veclauki” atklātu, 

mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/54 apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

6. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes pilsēta, Kalna iela 13A, 

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

Ziņo: A.Žuks 

7. Par pašvaldībai piederošās automašīnas FORD MONDEO norakstīšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

8. Par pašvaldībai piederošās automašīnas RENAULT KANGOO 4x4 atsavināšanas procesa 

uzsākšanu  

Ziņo: A.Žuks 

9. Par saistošo noteikumu Nr.2020/8  “Par Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošo 

noteikumu Nr.2017/7 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viesītes ezerā” atcelšanu” izdošanu. 

Ziņo: A.Žuks, I.Erte 

10. Par aktualizēto ielu un autoceļu sarakstu un uzturēšanas klašu apstiprināšanu Viesītes novadā.  

Ziņo: A.Žuks 

11. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Viesītes novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020.gada 

1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim. 

Ziņo: A.Žuks 

12. Par Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu- Viesītes Mūzikas un mākslas skolas un Sēlijas 

Sporta skolas  - audzēkņu izmaksu apstiprināšanu veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus.. 

Ziņo: A.Žuks, K.Frolova 

13. Par nolietoto pamatlīdzekļu/ datortehnikas norakstīšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

14. Par pārdošanas cenas apstiprināšanu pašvaldības finansētajam Viesītes novada autoru dzejas 

krājumam “Mēs neesam VIESI TE”. 
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Ziņo: A.Žuks 

15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

16. Par pašvaldības līdzfinansējumu fonda “Sibīrijas bērni” projektiem. 

Ziņo: A.Žuks 

17. Par saistošo noteikumu Nr.2020/9 “Par grozījumiem 2020.gada 16.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.2020/1 “Par Viesītes novada pašvaldības 2020.gada budžetu” apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks, K.Frolova 

18. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

Ziņo: M.Blitsons 

19. Par īres līgumu pagarināšanu. 

Ziņo: M.Blitsons 

20. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 

Ziņo: I.Erte 

21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

22. Par Grozījumu Viesītes novada domes 2020.gada 17.septembra lēmumā Nr.52 “Par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Priedkalnu Beitāni”, Saukas pag., Viesītes nov.” 

Ziņo: J.Līcis 

23. Par nosaukuma maiņu Viesītes novada pašvaldībai piekritīgajam zemes īpašumam un īpašuma 

tiesību nostiprināšanu uz to zemesgrāmatā. 

Ziņo: J.Līcis 

24. Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

25. Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

26. Par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā Viesītes novada pašvaldībai uz zemes īpašumu. 

Ziņo: J.Līcis 

27. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

Ziņo: J.Līcis 

28. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

Ziņo: J.Līcis 

29. Par atļauju zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56350060231 novietot bižu saimes. 

Ziņo: J.Līcis 

30. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040284 atsavināšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

31. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes pagasta, “Kadiķi”. 

Ziņo: J.Līcis 

32. Par nekustamā īpašuma “Gravāni”, Elkšņu pag., Viesītes nov. sadalīšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ūbeles”, Viesītes pag., 

Viesītes nov. 

Ziņo: J.Līcis 

34. Par Grozījumu Viesītes novada domes 2020.gada 28.maija lēmumā Nr.28 “Par adreses maiņu un 

nosaukuma piešķiršanu Viesītes novada pašvaldībai piekritīgajiem zemes īpašumiem, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu uz tiem zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu”. 

Ziņo: J.Līcis 

35. Par nomas līguma un pilnvarojuma izbeigšanu ar biedrību “Vārava”. 

Ziņo: J.Līcis 

36. Par Viesītes novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56580030162. 

Ziņo: J.Līcis 

37. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa uzsākšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

38. Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā. 

Ziņo: J.Līcis 
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39. Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

40. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma Viesītes novada, Saukas pagasta, “Gaiļezeri”.  

Ziņo: J.Līcis 

41. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Viesītes novada, Elkšņu pagasta, 

“Ezergravāni”. 

Ziņo: J.Līcis 

42. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

Ziņo: J.Līcis 

43. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

Ziņo: J.Līcis 

44. Par nekustamā īpašuma “Tūjas”, Viesītes pag., Viesītes nov. sadalīšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

45. Par īpašuma tiesību nostiprināšanu uz Viesītes novada pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu un 

atsavināšanas procesa uzsākšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

46. Par nosaukuma piešķiršanu pašvaldībai piederošajam īpašumam. 

Ziņo: J.Līcis 

PAPILDUS JAUTĀJUMI: 

47. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo nomas objektu platību apstiprināšanu un zemes 

lietošanas mērķa noteikšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

48. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Viesītes novada, Saukas pagasta, “Kalna 

Kormāni”. 

Ziņo: J.Līcis 

49. Par ēdināšanas nodrošināšanu vispārējās pamatizglītības izglītojamajiem un vispārējās vidējās 

izglītības izglītojamajiem. 

Ziņo: A.Žuks 

1.# 

Par apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulci Vēlēšanu komisijas izveidošanai 

2021.gada pašvaldību vēlēšanām 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 4.punktu, lai 2021.gada 

pašvaldību vēlēšanas nodrošinātu tajos novados, kurus skar administratīvo teritoriju apvienošana, līdz 

2020.gada 1.decembrim apvienojamo pašvaldību domes sasauc deputātu kopsapulci, kas ievēlē vēlēšanu 

komisiju un tā darbojas saskaņā ar likumu, kas reglamentē pašvaldību vēlēšanu komisiju un iecirkņu darbu. 

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs ir ierosinājis apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulci sasaukt 

2020.gada 29.oktobrī plkst.16.00 Jēkabpils tautas namā, Vecpilsētas laukumā 3, Jēkabpilī. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, atklāti balsojot, par – 7 balsis ( Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

Elksne, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 

Neiebilst, ka 2020.gada 29.oktobrī plkst.16.00 Jēkabpils tautas namā, Vecpilsētas laukumā 3, Jēkabpilī tiek 

sasaukta apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulce Vēlēšanu komisijas izveidošanai 2021.gada 

pašvaldību vēlēšanām un tiek izskatīti šādi jautājumi: 

1. Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu skaita noteikšana. 
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2. Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas termiņa un pieteikumu 

iesniegšanas kārtības noteikšana. 

3. Apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulces - Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētāja un locekļu ievēlēšanai- sasaukšana. 

 

2.# 

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

Viesītes nov.,  atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/ 51 

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. 

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli tiks rīkota 2020.gada 4.decembrī  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 

7300.00 (septiņi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi). Īpašuma kadastrālā vērtība  ir EUR 4047.00 (četri 

tūkstoši četrdesmit septiņi euro un 00 centi). Vērtēšanas izmaksas ir EUR 242.00. Izsoles sākumcena tiek 

noteikta EUR 7600.00 (septiņi tūkstoši seši simti 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’’, domes Finanšu komitejas 2020.gada 14.oktobra sēdes 

lēmumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, par – 7 balsis ( Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, 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 ‘’Ziedoņa krasts’’, Viesītes pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 

56350060181, sākumcena  EUR 7600.00 (septiņi tūkstoši seši simti euro un 00 centi).   

2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.2020/51.    

3.Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs deputāts Anatolijs Kvitkovs, 

komisijas locekļi: deputāte Svetlana Andruškeviča, pašvaldības juriste Ināra Erte, finansistes p.i. Karīna 

Frolova, attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Laura Zvirbule. 

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

informatīvajā izdevumā ''Viesītes novada vēstis''. 

Izpildei: pašvaldības juristei , Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei: izpilddirektorei 
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Pielikums 

Viesītes novada domes 2020.gada 22.oktobra  lēmumam 

(protokols Nr.13;2. §) 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

‘’Ziedoņa krasts’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56350060181 

Izsoles noteikumi Nr.2020/51 

Viesītes novada Viesītē 

 

1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1.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 – 7600.00 EUR (septiņi tūkstoši seši simti 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 2020.gada 3.decembrim 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  – 760.00 EUR (septiņi simti sešdesmit euro un 00 centi) ar norādi ‘’Ziedoņa krasts’’, 

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 2020.gada 

3.decembrim 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);  
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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.,  2020.gada 4.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 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. 

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 
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3.# 

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

nov.,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2020/52 apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

Nekustamais īpašums ‘’Mazcelmiņi’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56880040386 sastāv 

no 1(vienas) zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56880040126, ar platību 3.37 ha. Īpašuma tiesības 

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

3600. 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 tam nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam. 

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 ‘’Mazcelmiņi’’ attiecināms uz šo pantu un daļu- ir starpgabals , jo nav iespējams 

nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam), 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 4.decembrī 

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 7500.00 (septiņi tūkstoši pieci simti euro un 00 centiem), kas ir 

vairāk kā kadastrālā vērtība. Īpašuma robežu plāna izmaksas ir EUR 580.80 un vērtēšanas izmaksas EUR 

170.00 (viens simts septiņdesmit euro un 00 centi). 

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākuma cena tiek noteikta EUR 8300.00 (astoņi tūkstoši trīsi 

simti 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, 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’’, domes Finanšu komitejas 2020.gada 14.oktobra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.10), atklāti balsojot, par – 7 balsis ( Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Māris Lācis, 

Iveta Līce, Juris Līcis, 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 ‘’Mazcelmiņi’’, Saukas pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 

56880040386, izsoles sākumcena EUR 8300.00 (astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit  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. 2020/52.   

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

locekļi: deputāte Svetlana Andruškeviča, pašvaldības juriste Ināra Erte, finansistes p.i. Karīna Frolova, 

attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Laura Zvirbule. 

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

informatīvajā izdevumā ''Viesītes novada vēstis''. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei , Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei: izpilddirektorei 
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Pielikums 

Viesītes novada domes 2020.gada 22.oktobra  lēmumam 

(protokols Nr.13;3. §) 

 

Viesītes novada pašvaldības  nekustamā īpašuma  

“Mazcelmiņi’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56880040386 

Izsoles noteikumi Nr.2020/52 

Viesītes novada Viesītē 

1. Vispārīgie noteikumi. 

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

nekustamais īpašums ‘’Mazcelmiņi’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr.56880040386, kas sastāv no 

vienas zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 56880040126  ar platību  3.37 ha - „nekustamais īpašums”.  

1.2. Apgrūtinājumi: 

1.2.1. Vietējās nozīmes arheoloģiskā kultūras pieminekļa teritorija un objekti  1.14 ha. 

1.3. Ir persona, kurai ir  pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.  

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

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

1.5. Nekustamais īpašums ir starpgabals- nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam.   

1.6. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – 8300.00 EUR (astoņi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi). 

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

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

cenu piedāvās, mutiskā izsolē. 

1.9. Drošības nauda jāiemaksā līdz 2020.gada 3.decembrim Viesītes novada pašvaldībai 

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

1.10. 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  – 830.00 EUR (astoņi simti trīsdesmit  euro un 00 centi) ar norādi “Mazcelmiņi’’, 

Saukas  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 2020.gada 

3.decembrim 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; 
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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 

4.decembrī  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. 

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 
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4.# 

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

nov.,  atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/53 apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Nekustamais īpašums ‘’Sniedzes’’, Saukas pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56880070064 sastāv no 

vienas zemes vienības 6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 568880070064. Īpašuma tiesības Viesītes novada 

pašvaldībai uz to nostiprinātas  Saukas pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 100000602400. 

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 2020.gada 4.decembrī  plkst.10.00. Izsoles solis 

EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). 

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

13300.00 (trīspadsmit tūkstoši trīs simti euro un 00 centi). Īpašuma kadastrālā vērtība ir zemāka par tirgus 

novērtējumu. Robežu plāna izgatavošanas izmaksas ir EUR 508.62, vērtēšanas izmaksas ir EUR 170.00. Izsoles 

sākumcena tiek noteikta EUR 14000.00 (četrpadsmit tūkstoši 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’’, domes Finanšu komitejas 2020.gada 14.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, 

par – 7 balsis ( Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, 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 ‘’Sniedzes’’, Saukas pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56880070064, 

sākumcena  EUR 14000.00 (četrpadsmit tūkstoši   euro un 00 centi).   

2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.2020/53.    

3. Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs deputāts Anatolijs Kvitkovs, komisijas 

locekļi: deputāte Svetlana Andruškeviča, pašvaldības juriste Ināra Erte, finansistes p.i. Karīna Frolova, 

attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Laura Zvirbule. 

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

izdevumā ''Viesītes novada vēstis''. 

Izpildei: pašvaldības juristei , Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei: izpilddirektorei 

 

Pielikums 

Viesītes novada domes 2020.gada 22.oktobra  lēmumam 

(protokols Nr.13;4. §) 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

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

Izsoles noteikumi Nr.2020/53 

1.Vispārīgie noteikumi. 

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

nekustamais īpašums ‘’Sniedzes’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr.56880070064, kas sastāv zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 56880070064, ar platību 6 ha- turpmāk īpašums.  

1.2.Apgrūtinājumi:zemesgrāmatā reģistrētu apgrūtinājumu nav. 
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1.3.Nav personu, kurām ir  pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.  

1.4. Uz daļu no īpašuma  noslēgts zemes nomas līguma līdz 2020.gada 31.decembrim.   

1.5. Uz zemes vienības atrodas nenoskaidrotai personai piederošas Valsts kadastra informācijas sistēmā  

nereģistrētas 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 – 14000.00 EUR (četrpadsmit tūkstoši  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 2020.gada 3.decembrim 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  – 1400.00 EUR (viens tūkstotis četri simti euro un 00 centi) ar norādi ‘’Sniedzes’’, Saukas 

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 2020.gada 

3.decembrim 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.,  2020.gada 4.decembrī  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 
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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. 

6.3.Pēc 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. 

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 

5.# 

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

nov.,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2020/54 apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

Nekustamais īpašums ‘’Veclauki’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56880040316 sastāv no 

1(vienas) zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56880040316 ar platību 1.9 ha. Īpašuma tiesības Viesītes 

novada pašvaldībai uz to nostiprinātas Saukas pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0059 9771. 

Objektu drīkst iegādāties tikai persona, kura tiesīga iegādāties īpašumā lauksaimniecības zemi saskaņā ar  

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



14 
 

Nekustamais īpašums ir  starpgabals, jo zemes gabala platība ir mazāka par pašvaldības teritorijas plānojumā 

noteikto zemes gabala minimālo 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 ‘’Veclauki’’ attiecināms uz šo pantu un daļu- ir starpgabals, jo zemes gabala platība 

ir mazāka par pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto zemes gabala minimālo 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 

4.decembrī plkst.10.30. 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 4200.00 (četri tūkstoši divi simti euro un 00 centiem), kas ir vairāk 

kā kadastrālā vērtība. Īpašuma robežu plāna izmaksas ir EUR 508.80 un vērtēšanas izmaksas EUR 170.00 

(viens simts septiņdesmit euro un 00 centi). 

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākuma cena tiek noteikta EUR 4900.00 (četri tūkstoši deviņi 

simti  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, 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’’, domes Finanšu komitejas 2020.gada 14.oktobra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.10), atklāti balsojot, par – 7 balsis ( Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Māris Lācis, 

Iveta Līce, Juris Līcis, 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 ‘’Veclauki’’, Saukas pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 

56880040316, izsoles sākumcena  EUR 4900.00 (četri tūkstoši deviņi simti   euro un 00 centi). 

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

īpašniekiem, kuras robežojas ar izsolāmo objektu. 

3.       Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs deputāts Anatolijs Kvitkovs, komisijas 

locekļi: deputāte Svetlana Andruškeviča, pašvaldības juriste Ināra Erte, finansistes p.i. Karīna Frolova, 

attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Laura Zvirbule. 

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

izdevumā ''Viesītes novada vēstis''. 

Izpildei: pašvaldības juristei ,  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei: izpilddirektorei 

Pielikums 

Viesītes novada domes 2020.gada 22.oktobra  lēmumam 

(protokols Nr.13;5. §) 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašumam “Veclauki’’, Saukas pag., Viesītes nov., 

ar kadastra Nr. 56880040316, Izsoles noteikumi Nr.2020/54 

Viesītes novada Viesītē 

1. Vispārīgie noteikumi. 

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

nekustamais īpašums ‘’Veclauki’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr.56880040316, kas sastāv no 

vienas zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 56880040316  ar platību  1,9 ha - „nekustamais īpašums”. 

1.2. Apgrūtinājumi: 
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1.2.1. Vietējās nozīmes arheoloģiskā kultūras pieminekļa teritorija un objekti  1.14 ha. 

1.2.2. Ir persona, kurai ir  pirmpirkuma tiesības uz īpašumu. Ir noslēgts zemes nomas līgums līdz 

2020.gada 31.decembrim. 

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

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

1.4. Nekustamais īpašums ir starpgabals- zemes platība ir mazāka par teritorijas plānojumā noteikto 

zemesgabala minimālo platību.  

1.5. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – 4900.00 EUR (četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit  euro 

un 00 centi). 

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

1.7. Izsoles mērķis - pārdot nekustamos īpašumus par iespējami augstāko cenu, nosakot pretendentu, kas 

šādu cenu piedāvās, mutiskā izsolē. 

1.8. Drošības nauda jāiemaksā līdz 2020.gada 3.decembrim 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  – 490.00 EUR (četri simti deviņdesmit  euro un 00 centi) ar norādi “Veclauki’’, Saukas  

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 2020.gada 

3.decembrim 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 4.decembrī  plkst.10.30. Ja pieteiksies vairākas uz pirmpirkumu tiesīgās personas, izsole 

notiks to starpā. 

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 
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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 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 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. 

7.3. Septiņu dienu laikā pēc pirkuma 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 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 

6.# 

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

trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2020/55 apstiprināšanu  

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Nekustamais īpašums Kalna iela 13A, Viesīte, Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56150010146 sastāv no 

1(vienas) zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56150010099 ar platību 947 kv.mtr. Īpašuma tiesības 

Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas Viesītes pilsētas zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0059 

9768.  Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otrā daļā noteikto, īpašums 
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Kalna iela 13A  ir starpgabals, jo  zemesgabala platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos 

paredzēto minimālo zemesgabala platību. 

Uz nekustamā īpašuma pirmo un otro  izsoli neviena persona nepieteicās.  Nav personu, kurām ir pirmpirkuma 

tiesības uz īpašumu. Izsole tiks rīkota  2020.gada 4.decembrī plkst.11.00. Izsoles solis EUR 100.00 (viens 

simts euro un 00 centi). 

Pirmās izsoles sākuma cena tika noteikta EUR 1216.00  (viens tūkstotis divi simti sešpadsmit euro un 00 centi). 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punktu, var tikt rīkota 

atkārtota izsole ar cenas samazināšanu ne vairāk  kā 60 % no sākuma cenas. Atkārtots izsoles sākuma cena tiek 

noteikta EUR 850,00 (astoņi simti piecdesmit 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 un 11.panta pirmo daļu, 32.panta otrās 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’’,  domes Finanšu komitejas 2020.gada 14.oktobra sēdes 

lēmumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, par – 7 balsis ( Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Māris 

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

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

piederošo nekustamo īpašumu Kalna iela 13A, Viesīte, Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56150010146, 

izsoles sākumcena  EUR 850,00 (astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi). 

2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izsoles Noteikumus Nr. 2020/55. 

3. Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs deputāts Anatolijs Kvitkovs, komisijas 

locekļi: deputāte Svetlana Andruškeviča, pašvaldības juriste Ināra Erte, finansistes p.i. Karīna Frolova, 

attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Laura Zvirbule. 

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

izdevumā ''Viesītes novada vēstis''. 

Izpildei: pašvaldības juristei , Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei: izpilddirektorei 

Pielikums 

Viesītes novada domes 2020.gada 22.oktobra lēmumam 

(protokols Nr.13;6. §) 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

Kalna iela 13A, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56150010146 

Izsoles noteikumi Nr.2020/55 

Viesītes novada Viesītē 

1.Vispārīgie noteikumi. 

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

nekustamais īpašums Kalna iela 13A, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra Nr.56150010146, kas sastāv no 

1(vienas) zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010099  ar platību  947 kv. mtr. - „nekustamais 

īpašums”.  

1.2. Apgrūtinājumi: zemesgrāmatā reģistrētu apgrūtinājumu nav. 

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

1.4. Nekustamais īpašums ir starpgabals- zemesgabalu platība ir mazāka par teritorijas plānojumā noteikto 

platību.  

1.5. Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena – 850,00 EUR (astoņi simti piecdesmit euro un 

00 centi). 

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

1.7.Izsoles mērķis - pārdot nekustamos īpašumus par iespējami augstāko cenu, nosakot pretendentu, kas šādu 

cenu piedāvās, mutiskā izsolē. 
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1.8.Drošības nauda jāiemaksā līdz 2020.gada 3.decembrim 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  –85,00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi) ar norādi Kalna iela 13A, Viesīte, 

Viesītes nov. 

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 2020.gada 

3.decembrim 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.,  

2020.gada 4.decembrī  plkst.11.00. 

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. 
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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 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 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. 

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 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 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 novada pašvaldībai piederošās automašīnas FORD MONDEO norakstīšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Ir rīkotas divas izsoles Viesītes novada pašvaldībai piederošajai automašīnai FORD MONDEO, reģ. Nr. 

HB5263, šasijas Nr. WF04XXGBB42L62354, taču interesentu nebija un izsoles nenotika. 

Automašīna ir sliktā tehniskā stāvoklī, prasa materiālos ieguldījumus un turpmāk to uzturēt nav ekonomiski 

izdevīgi. Ja tiktu rīkota trešā izsole, izsolē iegūta nauda nesegtu CSDD izmaksas un pašvaldībai būtu 

jāpiemaksā par automašīnas noņemšanu no uzskaites. Turpretī, ja automašīnu nodotu metāllūžņos, līdzekļi 

nebūtu jāiegulda un tiktu iegūti līdzekļi par metāllūžņu cenu. Nepieciešams automašīnu norakstīt un nodot 

utilizācijai. 

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’’, domes Finanšu 

komitejas 2020.gada 14.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, par – 7 balsis ( Alfons Žuks, 

Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Norakstīt un nodot utilizācijai Viesītes novada pašvaldībai piederošo automašīnu  FORD 

MONDEO, reģ. Nr. HB5263, šasijas Nr. WF04XXGBB42L62354. 

2. Nodot automašīnu utilizācijai. 

Atbildīgais: pašvaldības izpilddirektore S.Lūse 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 
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8.# 

Par novada pašvaldībai piederošās automašīnas RENAULT KANGOO 4x4 atsavināšanas procesa 

uzsākšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts pašvaldības izpilddirektores Sanitas Lūses 2020.gada 13.oktobra iesniegums, kurā lūdz uzsākt 

atsavināšanas procesu Viesītes novada pašvaldības automašīnai Renault Kangoo 4x4 ar valsts reģistrācijas 

Nr.GB7281. 

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 19.punktu,  14.panta pirmās daļas 

2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, Viesītes novada 

domes 2020.gada 16.jūlija lēmumu Nr.29; prot.Nr.10 “Par automašīnas iegādi pašvaldības policijas darba 

nodrošināšanai”, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87  ''Grāmatvedības uzskaites 

kārtība budžeta iestādēs’’, domes Finanšu komitejas 2020.gada 14.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.10), 

atklāti balsojot, par – 7 balsis ( Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Māris Lācis, Iveta Līce, 

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

1. Uzsākt pašvaldībai piederošās automašīnas Renault Kangoo 4x4 ar valsts reģistrācijas 

Nr.GB7281 atsavināšanas procesu izsoles kārtībā. 

2. Veikt automašīnas tirgus novērtējumu. 

Atbildīgais: pašvaldības izpilddirektore S.Lūse 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, pašvaldības juristei 
 

9.# 

Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2020/8  “Par Viesītes novada 

pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošo noteikumu Nr. 2017/7 ‘’Nolikums par licencēto 

makšķerēšanu Viesītes ezerā’’ atcelšanu” izdošanu  

 A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto saistošo noteikumu  projektu. Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Ņemot vērā to, ka savu darbību izbeidz biedrība, kas organizēja licencēto makšķerēšanu Viesītes ezerā un 

pašvaldība nesaskata iespēju nodarboties ar licencētās makšķerēšanas organizēšanu, pamatojoties uz LR 

likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmo daļu un  45.pantu, ņemot vērā finanšu  komitejas 2020.gada  

14.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, par – 7 balsis ( Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, 

Vita Elksne, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Izdot saistošos noteikumus Nr.2020/8 “Par Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošo 

noteikumu Nr.2017/7 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viesītes ezerā” atcelšanu”. 

2. Saistošie noteikumi Nr.2020/8 “Par Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošo 

noteikumu Nr.2017/7 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viesītes ezerā” atcelšanu” stājas spēkā nākošajā 

dienā pēc to publikācijas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Viesītes novada vēstis”. 

3. Pašvaldības kancelejai, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta prasībām, nosūtīt saistošos 

noteikumus Nr.2020/8  un to paskaidrojuma rakstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pa 

pastu un elektroniski atzinuma sniegšanai. 

4. 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 1 lapas.    

2) Paskaidrojuma raksts uz 1 lapas 
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APSTIPRINĀTS 

Ar viesītes novada domes 

2020.gada 22.oktobra sēde lēmumu Nr.9; prot.Nr.13 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Viesītes novada Viesītē 

2020.gada 14.oktobrī                                                                                             Nr.2020/8 

Par Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošo noteikumu Nr.2017/7 

 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viesītes ezerā” atcelšanu 

Izdoti pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’  

43.panta pirmo daļu,  

 Atcelt Viesītes novada pašvaldības domes 2017.gada 20.jūlija saistošos noteikumus Nr.2017/7 ‘’Nolikums 

par licencēto makšķerēšanu Viesītes ezerā’’.  

 

Viesītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs                                                                                                A.Žuks 

 

PASKAIDROJUMA  RAKSTS 

 

 Par Viesītes novada pašvaldības 2020.gada 22.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.2020/8 ‘’Par 

Viesītes novada pašvaldības domes 2017.gada 20.jūlija saistošo noteikumu Nr. 7/2017 ‘’Nolikums par 

licencēto makšķerēšanu Viesītes ezerā’’  atcelšanu ‘’ 

 

Pašreizējās situācijas raksturojums 

 

 

Pašreiz Viesītes novada pašvaldības teritorijā 

darbojas 2017.gada 20.jūlija saistošie noteikumi 

Nr.7/2017 ‘’Nolikums par licencēto 

makšķerēšanu Viesītes ezerā’’. 

Saistošo noteikumu  projekta   

nepieciešamības raksturojums,  

dokumenta būtība 

Izbeidz darbību licencētās  

makšķerēšanas organizētājs Viesītes ezerā  

un pašvaldība nesaskata iespēju pašai  

nodarboties ar licencētās  

makšķerēšanas organizēšanu. 

 

Īss Saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi tiek atcelti. 

Saistošo noteikumu projekta  

iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu 

Ietekme uz pašvaldības budžetu būs 

maznozīmīga.   

Saistošo noteikumu projekta iespējamā  

ietekme uz uzņēmējdarbības vidi  

pašvaldības teritorijā 

Nav  

Informācija par konsultācijām  

ar privātpersonām saistībā  

Nav, jo tiek pieņemts steidzamības kārtā. 
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Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                       A.Žuks 

 

10.# 

Par aktualizēto ielu un autoceļu sarakstu un uzturēšanas klašu apstiprināšanu  Viesītes 

novadā 

A.Žuks, M.Lācis 

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

M.Lācis- ierosina, ja ceļi un ielas ir sadalīti pa klasēm, tad būtu jābūt līdzīgai attieksmei pret visiem 

vienas klases ielām un ceļiem. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts Viesītes novada pašvaldības atbildīgā speciālista par pašvaldības ceļiem un ielām Zigmunda Avena 

2020.gada 12.oktobra iesniegums, kurā lūdz apstiprināt aktualizētos ceļu un ielu sarakstus un uzturēšanas 

klases, ņemot vērā VAS “Latvijas Valsts ceļi” Jēkabpils nodaļas vadītāja A.Rūrāna 2020.gada 5.jūnija 

Uzturēšanas darbu pārbaudes ziņojumu Nr.4.6.7/7278  par Viesītes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanu.  

Pamatojoties uz 09.03.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.224 ‘’Noteikumi par valsts un pašvaldību 

autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli’’ 2.sadaļu, Ministru kabineta 2018.gada 

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

komitejas 2020.gada 14.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, par – 7 balsis ( Alfons Žuks, 

Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.Aktualizēt un noteikt Viesītes novada pašvaldības autoceļu sarakstu un uzturēšanas klases Viesītes 

novadā ziemas (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai ( no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim): 

1.1. Viesītes novada Viesītes pagastā ( 1.pielikums); 

1.2. Viesītes novada Saukas pagastā (2.pielikums); 

1.3. Viesītes novada Rites pagastā (3.pielikums); 

1.4. Viesītes novada Elkšņu pagastā (4.pielikums). 

 

2. Aktualizēt un noteikt Viesītes novada pašvaldības reģistrēto ielu sarakstus un uzturēšanas klases 

Viesītes novadā ziemas (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai ( no 1.aprīļa līdz 

31.oktobrim): 

2.1. Viesītes novada Viesītes pilsētā (5.pielikums); 

2.2. Viesītes novada Saukas pagastā (6.pielikums); 

2.3. Viesītes novada Elkšņu pagastā (7.pielikums); 

2.4. Viesītes novada  Rites pagastā (8.pielikums). 

 

Zināšanai: VAS “Latvijas Valsts ceļi” Jēkabpils nodaļas vadītājam, Grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei: atbildīgajam speciālistam par ielām un ceļiem Z.Avenam, pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei 
 

 

11.# 

Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Viesītes novada pašvaldības izglītības iestādēs 

2020.gadam no 1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

ar  Saistošo noteikumu projektu 

 



23 
 

Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 6.,7.,9., un 10.pielikumu, 2016.gada 5.jūlija 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 ”Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 2016.gada 5.jūlija Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību 

vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, 2015.gada 

17.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.649 “Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts 

budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām”, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr. 87 ''Grāmatvedības 

uzskaites kārtība budžeta iestādēs’’, domes Finanšu komitejas 2020.gada 14.oktobra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.10), atklāti balsojot, par – 7 balsis ( Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Māris Lācis, 

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

1.Apstiprināt mērķdotāciju sadali vispārējai izglītībai EUR 236 384 (no 2020.gada 1.septembra līdz 

2020.gada 31.decembrim), tai skaitā algu fonds EUR 190 494: 

1.1 Viesītes vidusskola, kopā EUR 190 494; mēnesim EUR 47 623. 

2.Apstiprināt mērķdotāciju sadali apmācībai bērniem no piecu gadu vecuma EUR 24 160  (no 

2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31. decembrim), tai skaitā algu fonds EUR 19 468: 

2.1. Pirmskolas izglītības iestāde „Zīlīte”, kopā EUR 15368; mēnesim EUR 3842; 

2.2.Viesītes vidusskola, kopā EUR 4100; mēnesim EUR 1025. 

3.Apstiprināt mērķdotāciju sadali interešu izglītības programmu īstenošanai EUR 9028 (no 

2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31. decembrim), tai skaitā algu fonds EUR 7276: 

3.1. Viesītes vidusskola, kopā EUR 3692; mēnesim EUR 923; 

3.2. Viesītes Mūzikas un mākslas skola, kopā EUR 3584; mēnesim EUR 896. 

Zināšanai: iestāžu vadītājiem, grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

12.# 

Par Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu – Viesītes Mūzikas un mākslas skola un Sēlijas 

Sporta skola audzēkņu izmaksu apstiprināšanu, veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus  

 A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu un Ministru 

kabineta 13.07.1999. noteikumiem Nr.250 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par 

izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” ar pieņemtajiem grozījumiem, 

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

iestādēs’’, domes Finanšu komitejas 2020.gada 14.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, par 

– 7 balsis ( Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris 

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

1. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības skolēnu (audzēkņu) izmaksas uz 2020.gada 1.septembri - 

Viesītes Mūzikas un mākslas skolas izdevumi uz vienu audzēkni pa mācību klasēm, saskaņā ar 

naudas plūsmas izdevumiem 2019.gadā (EUR), veicot savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem (1.pielikums). 

2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības skolēnu (audzēkņu) izmaksas uz 2020.gada 1.septembri 

–Sēlijas Sporta skolas izdevumi uz vienu audzēkni pa treniņu grupām, saskaņā ar naudas plūsmas 

izdevumiem 2019.gadā (EUR), veicot savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem (2.pielikums). 
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3. Uzdot pašvaldības grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot līgumus par Viesītes novada 

pašvaldības un attiecīgās pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par sniegtajiem pakalpojumiem, 

un veikt norēķinu analītisko uzskaiti. 

 

Pielikumā:  

Viesītes novada pašvaldības skolēnu (audzēkņu) izmaksas uz 2020.gada 1.septembri. Viesītes novada  

Viesītes Mūzikas un mākslas skolas un Sēlijas Sporta skolas izdevumi uz vienu audzēkni saskaņā ar 

naudas plūsmas izdevumiem 2019.gadā (EUR) kopā  uz 2 lapām.   

 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Atbildīgais: finansistes p.i. K.Frolova  

 

 

13.# 

Par nolietoto pamatlīdzekļu norakstīšanu 

 A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīti Viesītes vidusskolas direktora vietnieces Ivetas Maševskas, Elkšņu pagasta pārvaldes vadītāja 

Daiņa Černauska, Elkšņu pagasta bibliotēkas vadītājas Ingrīdas Černauskas, Elkšņu kultūras nama vadītājas 

Indras Saturiņas, Viesītes kultūras pils direktores Raisas Vasiļjevas  iesniegumi par atļauju norakstīt 

nolietotos pamatlīdzekļus un nolietoto datortehniku. 

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, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr. 

87 ''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs’’, domes Finanšu komitejas 2020.gada 14.oktobra 

sēdes lēmumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, par – 7 balsis ( Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

Elksne, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Atļaut norakstīt lietošanā nodotos pamatlīdzekļus un datortehniku: 

Inv.Nr. Nosaukums, 

struktūrvienība 

Skaits Norakstīšanas 

iemesls 

Iegūts norakstīšanas 

rezultātā 

P007186 Ledusskapis Stirol 256Q 

(2003) 

Rites pamatskola 

1 Nesaldē, nav 

remontējams 

Utilizēts lielgabarīta 

atkritumos 

P007228 Veļas mašīna DAEWOO 

DWF-1221 (2007) 

Rites pamatskola 

1 Salūzusi, nav 

remontējama 

Utilizēts lielgabarīta 

atkritumos 

M20078 Printeris HPC 

Elkšņu pagasta pārvalde 

1 sabojāts Utilizēts 

M20074 Faksa aparāts 

Elkšņu pagasta pārvalde 

1 Nolietojies, 

nedarbojas 

Utilizēts 

P006008 Monitors Samsung 17 

Elkšņu pagasta pārvalde 

1 Nedarbojas Utilizēts 

P006022 Dators ADM PHENOM 

9550 Elkšņu pagasta 

pārvalde 

1 Bojāta pamatplate Utilizēts 

P006003 Šķūnis Elkšņu pagasta 

pārvalde pamatskolas 

terit.(1958) 

1 Iekritis jumts Malka 1,5 kubikmetri 
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M20092 Printeris HP Deskjet 

930C 

Elkšņu pag. bibliotēka  

1 Nolietots Utilizēts 

P006535 Portatīvais dators 

Samsung 

Elkšņu kultūras nams 

1 Bojāta pamatplate Utilizēts 

M01776 Monitors ACER (KAC) 

Viesītes kultūras pils 

1 Nolietojies Utilizācija 

 

2. Atļaut norakstīt Viesītes kultūras pils nolietotos pamatlīdzekļus/inventāru, kopā 7 

(septiņas)  vienības, saskaņā ar pievienoto iesniegumu. 

 

3. Grāmatvedības un finanšu nodaļai norakstītos pamatlīdzekļus  izslēgt no bilances. 

 

Atbildīgais –galvenā grāmatvede  

 

14.# 

Par pārdošanas cenas apstiprināšanu pašvaldības izdotajam/finansētajam  Viesītes novada autoru 

dzejas krājumam “Mēs neesam VIESI TE” 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts Viesītes novada pašvaldības galvenās grāmatvedes Ilonas Strades 2020.gada 2.oktobra 

iesniegums, kurā lūdz apstiprināt pārdošanas cenu pašvaldības izdotajai/finansētajai  grāmatai “Mēs neesam 

VIESI TE” un noteikt grāmatas pārdošanas vietas. 

Ņemot vērā izdevumus par grāmatas iespiešanu, ir veikts aprēķins par grāmatas (gan cietajos, gan mīkstajos 

vākos)  pārdošanas cenu.  

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

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

vērā veikto aprēķinu, domes Finanšu komitejas 2020.gada 14.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.10), atklāti 

balsojot, par – 7 balsis ( Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris 

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

1. Apstiprināt pašvaldības izdotā/ finansētā dzejas krājuma “Mēs neesam VIESI TE” viena 

eksemplāra pārdošanas cenu: 

1.1.Grāmata mīkstajos vākos -bez PVN 4.73 EUR, PVN 12% 0.57 EUR, kopējā cena 5.30 EUR. 

1.2.Grāmata cietajos vākos -  bez PVN  6.82 EUR, PVN 12% 0.82 EUR, kopējā cena 7.64 EUR. 

2. Noteikt grāmatas pārdošanas vietas: Viesītes bibliotēka, Viesītes muzejs “Sēlija”, Viesītes novada 

pašvaldības centrālā kase. 

 

Kontrolei: galvenajai grāmatvedei I.Stradei 

Zināšanai: Viesītes bibliotēkai, Viesītes muzejam “Sēlija”, grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 
 

15.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu   

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 
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Izskatīts nodokļu administratores I.Elbertes sagatavotais nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku 

saraksts par īpašumiem, kuru parādi būtu jādzēš (personas ir mirušas, vai parāds vecāks par 7 

gadiem). Saraksts pielikumā. 

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

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

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

2023.gadam “Kārtība budžeta iestādēm normatīvo aktu grāmatvedības uzskaites un pārskatu 

sagatavošanas jomā piemērošanai”, domes Finanšu komitejas 2020.gada 14.oktobra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.10), atklāti balsojot, par – 7 balsis ( Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

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

NOLEMJ: 

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus, saskaņā ar pievienoto pielikumu, par kopējo 

summu 697,16  EUR (seši simti deviņdesmit septiņi euro, 16 centi). 

Izpildei: nodokļu administratorei   

Kontrolei: galvenajai grāmatvedei  
16.# 

Par pašvaldības līdzfinansējumu fonda “Sibīrijas bērni” projektiem 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts Nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” valdes locekles Dzintras Gekas-Vaskas 2020.gada 

9.septembra iesniegums, kurā lūdz 2021.gadā pašvaldības budžetā paredzēt atbalstu fonda projektiem – 

konferencei un koncertam, bērnu zīmējumu – sacerējumu konkursu organizēšanai, filmas “Tālā zeme 

Sibīrija” nākamo sēriju montāžai un iespējamai ekspedīcijai uz Krasnojarskas, Omskas apgabaliem 

2021.gada vasarā.  

Izvērtējot pašvaldības finanšu līdzekļu izmantošanas lietderību, 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 “Kārtība budžeta iestādēm normatīvo aktu grāmatvedības 

uzskaites un pārskatu sagatavošanas jomā piemērošanai”, domes Finanšu komitejas 2020.gada 14.oktobra 

sēdes lēmumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, par – 7 balsis ( Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

Elksne, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 

           Viesītes novada pašvaldības 2021.gada budžetā ieplānot 200,00 EUR (divi simti euro), lai 

finansiāli atbalstītu Nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” plānotos projektus 2021.gadā (konference un 

koncerts, bērnu zīmējumu – sacerējumu konkursa organizēšana, filmas “Tālā zeme Sibīrija” nākamo sēriju 

montāža un iespējamai ekspedīcijai uz Krasnojarskas, Omskas apgabaliem 2021.gada vasarā). 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Nodibinājumam ”Fonds Sibīrijas bērni” 

17.# 

Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2020/9 ”Par grozījumiem 2020.gada 

16.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2020/1 „Par Viesītes novada pašvaldības 2020.gada 

budžetu” apstiprināšanu 

 
A.Žuks, P.Līcis, M.Lācis, I.Erte, K.Frolova 

 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto saistošo noteikumu projektu par budžeta grozījumiem, kas izskatīts arī 

finanšu komitejā. 
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P.Līcis- iebilst pret Paskaidrojuma rakstā ierakstīto 23.punktu (23.Pārējās struktūrvienībās veikt iekšējos 

savstarpējos grozījumus, nemainot budžet kopējo izdevumu summu). 

K.Frolova- paskaidro, ka ir 2016.gada lēmums, kurā norādīts, ka iestādes, struktūrvienības vadītājs var 

veikt iestādes iekšējos budžeta grozījumus saskaņojot to ar izpilddirektoru.  

A.Žuks- visi iekšējie grozījumi piešķirtā budžeta ietvaros tiek saskaņoti.  Ja tiek pārsniegts piešķirtais 

budžets, tad tiek saskaņots domes sēdē. Gada ietvaros var būt kādi neparedzēti gadījumi, kā šogad ar 

COVID, kad budžeta iekšējais plānojums var mainīties (piemēram, nebrauca kādos braucienos skolas, 

nenotika visi kultūras pasākumi, bet vajadzēja iegādāties aizsarglīdzekļus). 

M.Lācis, P.Līcis- Ne vienmēr viss ir saskaņots (sūknis Bērzu ielā, Viesītē, automašīnas pirkšanas 

saimniecības nodaļai virs plānotās summas),  būtu jāsaskaņo visi grozījumi ar deputātiem, arī šie iekšējie 

grozījumi. 

I.Erte- atbalsta šo iekšējo grozījumu veikšanu iestāžu un struktūrvienību budžetos, kas nepārsniedz budžeta 

summu. 

A.Žuks- ierosina apstiprināt sagatavotos saistošos noteikumus.  

 

 Viesītes novada dome ir izvērtējusi un apspriedusi Viesītes novada pašvaldības 2020.gada budžeta 

grozījumu projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

43.pantu, 46.panta pirmo un otro daļu, un likuma „Par pašvaldības budžetiem” 37.pantu, 38.pantu, 39.pantu, 

40.pantu, saskaņā ar 2013.gada 22.maijā apstiprināto Kārtību „Par Viesītes novada pašvaldības budžeta 

izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”, atklāti balsojot, par – 7 balsis ( Alfons Žuks, Svetlana 

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

(Pēteris Līcis), Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Pieņemt Viesītes novada domes saistošos noteikumus Nr.2020/9 „Par grozījumiem 2020.gada 

16.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2020/1 „Par Viesītes novada pašvaldības 2020.gada budžetu”” 

ar Paskaidrojuma rakstu. 

2. Saistošie noteikumi Nr.2020/9 „Par grozījumiem 2020.gada 16.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.2020/1 „Par Viesītes novada pašvaldības 2020.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā  pēc to 

parakstīšanas. 

3. Pašvaldības kancelejai, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.panta prasībām, elektroniski 

nosūtīt saistošos noteikumus zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, nodrošināt 

saistošo noteikumu pieejamību visiem interesentiem Viesītes novada pašvaldības domes ēkā, Saukas, Rites, 

Elkšņu pagastu pārvaldēs, publicēt pašvaldības mājaslapā internetā. 

 

Pielikumā:  Saistošie noteikumi Nr.2020/9 „Par grozījumiem 2020.gada 16.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.2020/1 „Par Viesītes novada pašvaldības 2020.gada budžetu” ar 1.pielikumu un 2.pielikumu 

Izpildei –finansistei,  kancelejas vadītājai  

Kontrolei – pašvaldības izpilddirektorei  
 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Viesītes novada Viesītē 

2020.gada 22.oktobrī                                                                                                               Nr.2020/9 

Par grozījumiem 2020.gada 16.janvāra saistošajos noteikumos „Par Viesītes novada 

pašvaldības 2020.gada budžetu” 

Izdoti saskaņā ar LR likumiem  

„Par pašvaldībām”15.pants, 43.pants un 46.pants, 

„Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību”, 

„Par valsts budžetu 2020.gadam” 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Viesītes novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta grozīto ieņēmumu un 

izdevumu apmēru. 

2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības pamatbudžetu 2020.gadam šādā apmērā (1.pielikums): 
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2.1. Kārtējā gada ieņēmumi – 5317849 euro, 

2.2. Kārtējā gada izdevumi – 5317530 euro, 

2.3. Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 108715 euro. 

 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                                   A.Žuks 

Pielikums Nr.2 

Viesītes novada pašvaldības 

2020.gada 22.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.2020/9 

“ Par grozījumiem 2020.gada 16.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2020/1 

“ Par Viesītes novada pašvaldības 2020.gada budžetu”  

 

Paskaidrojuma raksts. 

Veikt grozījumus pamatbudžeta ieņēmumos : 

1. Palielināt ieņēmumus pārējiem iepriekš neklasificētiem finanšu ieņēmumiem, palielinot par 150 

EUR, ieņēmumu kodā 8.9.9.0. 

2. Palielināt ieņēmumus par pārējām valsts nodevām, kuras ieskaita pašvaldību pamatbudžetā par 350 

EUR, ieņēmumu kodā 9.4.9.0. 

3. Palielināt ieņēmumus par pārējiem dažādiem nenodokļu ieņēmumiem, kuras ieskaita pašvaldību 

pamatbudžetā par 50 EUR, ieņēmumu kodā 12.3.9.9. 

4. Precizēt ieņēmumus no zemes un meža īpašumu pārdošanas, palielinot par 109944 EUR, 

ieņēmumus kodā 13.2.1.0. un 13.2.2.0. 

5. Palielināt ieņēmumus par pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotāciju par 44920 

EUR, PII “Zīlīte”,  ieņēmumu kodā 18.6.2.0.(janvāris-augusts). 

6. Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra Rīkojumu Nr. 574   “Par 

mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām-pašvaldību izglītības iestādēm 2020. gadam”palielināt 

budžeta mērķdotācijas par 269572 EUR pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 

ieņēmumu kodā 18.6.2.0.(septembris-decembris). 

Veikt grozījumus pamatbudžeta izdevumos : 

1. Saskaņā ar Viesītes novada domes 2020.gada 19.marta lēmumu Nr.12 palielināt izdevumus  par 

500 EUR , remonta veikšanai ārpus prakses telpām ģimenes ārsta prakses vietā Viesītē, Meža ielā 

17-7, lai uzlabotu ģimenes ārsta prakses pieejamību, izdevumu kodā 2241. 

2. Pamatojoties uz Viesītes novada domes 2020.gada 19.marta lēmumu Nr.32, saskaņā ar iepirkuma 

Līgumu Nr.3-20/2020/300-L palielināt izdevumus  par Viesītes novada pašvaldības darbinieku 

veselības apdrošināšanu  no budžeta ieņēmumiem 11060 EUR, izdevumu kodā 1227, atlikušo 

summu ieplānot 2021. gada budžetā. 

3. Pamatojoties uz Viesītes novada domes 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.13, saskaņā ar iepirkuma 

Līgumu Nr.3-20/2020/248-L palielināt izdevumus  par trīsdesmit konteineru iegādi bioloģiski 

noārdāmo atkritumu savākšanai Viesītes novada teritorijā  no vides aizsardzības budžeta līdzekļiem 

4320 EUR, izdevumu kodā 2312. 

4. Pamatojoties uz Viesītes novada domes 2020. gada 16. jūlija lēmumu Nr. 16, saskaņā ar iepirkuma 

Līgumu Nr.3-20/2020/273-L palielināt izdevumus Viesītes novada pašvaldībai piederošo telpu 

Smilšu ielā 39T, Viesītē pielāgošanai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Viesītes posteņa 

vajadzībām no budžeta ieņēmumiem par 54909 EUR, izdevumu kodā 5250 un automātiskās 

ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošanu par 2082 EUR, izdevumu 

kodā 5220. 

5. Saskaņā ar Viesītes novada domes 2020. gada 16. jūlija lēmumu Nr. 17 palielināt izdevumus 

nekustamā īpašuma iegādei, Sporta ielā 23 no budžeta ieņēmumiem par 2500 EUR, izdevumu kodā 

5214. 

6. Saskaņā ar Viesītes novada domes 2020.gada 16.jūlija lēmumu Nr.19 palielināt izdevumus  par 

lielgabarīta atkritumu izvešanu (no Rites pagasta un Lones ciema) no vides aizsardzības budžeta 

līdzekļiem 1030 EUR, izdevumu kodā 2224. 

7. Pamatojoties uz Viesītes novada domes 2020. gada 16. jūlija lēmumu Nr. 35, saskaņā ar iepirkuma 

Līgumu Nr.3-20/2020/256-L palielināt izdevumus Viesītes novada pašvaldības dibinātās iestādes 
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Sēlijas Sporta skola zāles remontam Smilšu ielā 39 no budžeta līdzekļu atlikuma par 93832 EUR, 

izdevumu kodā 5250. 

8. Pamatojoties uz Viesītes novada domes 2020. gada 16. jūlija lēmumu Nr. 29, saskaņā ar iepirkuma 

Līgumu Nr.3-20/2020/290-L palielināt izdevumus automobiļa iegādei Viesītes novada pašvaldības 

policijas vajadzībām par 22100 EUR, izdevumu kodā 5231. 

9. Saskaņā ar Viesītes novada domes 2020. gada 20. augusta lēmumu Nr. 10 palielināt izdevumus 

mācību piederumiem skolēniem, kuri uzsāks mācības Viesītes vidusskolas 1. klasēs (35 bērni, 40.00 

EUR) no budžeta ieņēmumiem par 1400 EUR, izdevumu kodā 2370. 

10. Saskaņā ar Viesītes novada domes 2020. gada 20. augusta lēmumu Nr. 13 palielināt izdevumus 

Biedrības “Sēlijas kultūras projekti” projekta “600 mm dzelzceļa tīkls Augšzemes Pasaules kara 

laikā-celtniecība, mērķi, ietekme” pirmās kārtas realizācijai no budžeta ieņēmumiem par 1300 

EUR, izdevumu kodā 2231. 

11. Saskaņā ar Viesītes novada domes 2020.gada 20.augusta lēmumu Nr.17 palielināt izdevumus  par 

lielgabarīta atkritumu izvešanu no vides aizsardzības budžeta līdzekļiem 402 EUR , izdevumu kodā 

2224. 

12. Palielināt izdevumus Saimniecības nodaļā no budžeta ieņēmumiem par 1380 EUR saimniecības 

pārziņa transportlīdzekļa iegādei, izdevumu kodā 5231. 

13. Pamatojoties uz Viesītes novada domes 2020. gada 20. augusta lēmumu Nr. 14, saskaņā ar 

iepirkuma Līgumu Nr.3-20/2020/303-L palielināt izdevumus Viesītes vidusskolā no budžeta 

līdzekļu atlikuma par 10823 EUR bruģa seguma izbūvei vidusskolas iekšējā pagalmā, izdevumu 

kodā 5213. 

14. Pamatojoties uz Viesītes novada domes 2020. gada 20. augusta lēmumu Nr. 16, saskaņā ar 

iepirkuma Līgumu Nr.3-20/2020/312-L palielināt izdevumus ielu apgaismojuma izbūvei Meža ielas 

posmā no Smilšu ielas līdz pilsētas robežai Viesītē no budžeta līdzekļu atlikuma par 22101 EUR, 

izdevumu kodā 5240. 

15. Saskaņā ar Viesītes novada domes 2020.gada 17.septembra lēmumu Nr.19 palielināt izdevumus  

Lones Tautas nama skatuves aizkaru, skatītāju zāles logu aizkaru un ekrāna iegādi par 7240 EUR, 

izdevumu kodā 2361. 

16. Saskaņā ar Viesītes novada domes 2020.gada 17.septembra lēmumu Nr.24 palielināt izdevumus  

par zivju resursu papildināšanu Viesītes ezerā no vides aizsardzības budžeta līdzekļiem 2000 EUR 

, izdevumu kodā 2390. 

17. Saskaņā ar Viesītes novada domes 2020.gada 17.septembra lēmumu Nr.25 palielināt izdevumus  

par ūdens sagatavošanas-atdzelžotāju filtru iekārtas komplekta iegādi un uzturēšanu Viesītes 

pagasta Eķengrāvē no vides aizsardzības budžeta līdzekļiem 3003 EUR , izdevumu kodā 5220. 

18. Palielināt izdevumus budžeta iestāžu nodokļu maksājumiem no budžeta līdzekļu atlikuma par 300 

EUR, izdevumu kodā 2500. 

19. Palielināt izdevumus piebraucamā ceļa, Smilšu ielā 39 asfaltēšanas darbiem no budžeta līdzekļu 

atlikuma par 4246 EUR, izdevumu kodā 5213. 

20. Palielināt izdevumus PII “Zīlīte” pedagogu atlīdzībai par 24795 EUR no budžeta ieņēmumiem, 

atalgojumam 15368 EUR, izdevumu kodā 1119 un nodokļiem 3702 EUR, izdevumu kodā 1210, 

kā arī palielināt izdevumus pedagogu atlīdzībai no budžeta līdzekļu atlikuma, atalgojumam 4613 

EUR, izdevumu kodā 1119 un nodokļiem 1112 EUR, izdevumu kodā 1210.(septembris-

decembris). 

21. Palielināt izdevumus Viesītes vidusskolas pedagogu atlīdzībai par 246053 EUR no budžeta 

ieņēmumiem, atalgojumam 198286 EUR, izdevumu kodā 1119 un nodokļiem 47767 EUR, 

izdevumu kodā 1210 .(septembris-decembris). 

22. Palielināt izdevumus Viesītes Mūzika un mākslas skolas pedagogu atlīdzībai par 5284 EUR no 

budžeta ieņēmumiem, atalgojumam 3584 EUR, izdevumu kodā 1119 un nodokļiem 863 EUR, 

izdevumu kodā 1210, kā arī palielināt izdevumus pedagogu atlīdzībai no budžeta līdzekļu atlikuma, 

atalgojumam 674 EUR, izdevumu kodā 1119 un nodokļiem 163 EUR, izdevumu kodā 

1210.(septembris-decembris). 

23. Pārējās struktūrvienībās veikt iekšējos savstarpējos grozījumus, nemainot budžeta kopējo izdevumu 

summu. 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                                    A.Žuks 
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18.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 

M.Blitsons 

M.Blitsons- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina papildināt projektu ar 4.,5.,6.,7.,8. jautājumu 

sakarā ar notikušo ugunsgrēku Amatnieku ielā 7, Viesītē. 

Debatē par 1.punktu. Komiteja nolēma nereģistrēt rindā, bet faktiski nav iemesla nereģistrēt, jo dzīvokļa 

parāds neattiecas uz šo personu, bet uz citu personu. 

Deputātiem vienojas papildināt lēmuma projektu ar 4.,5.,6.,7.,8.punktu un reģistrēt dzīvokļu rindā L.L. 

A.Žuks- ierosina balsot par lēmuma projektu. 

                                                 

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

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

pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" (prot.Nr.2;5), Komunālo jautājumu komisijas 

14.10.2020. sēdes ierosinājumu,  atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

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

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Reģistrēt L.L. dzīvokļu rindā. 

2. Reģistrēt S.A. dzīvokļu rindā. 

3. Reģistrēt A.L. dzīvokļu rindā. 

4. Pārtraukt noslēgto īres līgumu ar V.B. ar  2020.gada 22.oktobri. 

5. Reģistrēt V.B. dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli - Brīvības ielā 19-1, Viesīte, Viesītes novads, LV-

5237, slēdzot terminēto īres līgumu no 2020.gada 22.oktobra līdz 2021.gada 31.janvārim, pēc īres 

līguma noslēgšanas īrniekam un īrnieka ģimenes locekļiem 1 mēneša laikā deklarēties jaunajā adresē. 

6. Pārtraukt noslēgto īres līgumu ar S.Č. 2020.gada 22.oktobri. 

7. Reģistrēt S.Č. dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli - Raiņa ielā 15-11, Viesīte, Viesītes novads, LV-

5237, slēdzot terminēto īres līgumu no 2020.gada 22.oktobra līdz 2021.gada 31.janvārim, pēc īres 

līguma noslēgšanas īrniekam un īrnieka ģimenes locekļiem 1 mēneša laikā deklarēties jaunajā adresē. 
8. Reģistrēt V.S. dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli – Deši, dzīvoklis Nr.8, Viesītes pagasts, Viesītes 

novads, LV-5237, slēdzot terminēto īres līgumu no 2020.gada 22.oktobra līdz 2021.gada 31.janvārim, 

pēc īres līguma noslēgšanas īrniekam un īrnieka ģimenes locekļiem 1 mēneša laikā deklarēties jaunajā 

adresē. 
 

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

 

19.# 

Par īres līgumu pagarināšanu 

M.Blitsons, P.Līcis, I.Erte, A.Žuks 
 

M.Blitsons- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

P.Līcis- vai šim personām ir iesniegumi, ka grib pagarināt savus īres līgumus, vai var pagarināt līgumus , 

ja nav personas iesnieguma? 

I.Erte- paskaidro, ka var pagarināt īres līgumu. 

M.Blitsons – lai dome piešķir naudu tiesvedībai, par īrnieku izlikšanu. 

Informē, ka ir mainīta Komunālo jautājumu komisijas vadība. Par komisijas priekšsēdētāju ievēlēja 

izpilddirektori Sanitu Lūsi, jo deputāti, komisijas locekļi Māris Lācis un Svetlana Andruškeviča atteicās būt 

par komisijas priekšsēdētājiem. Varbūt tad komisijā vajadzētu iekļaut deputātus, kuri grib būt komisijā un 

to vadīt. 

A.Žuks- ierosina pārtraukt īres līgumus šīm 7 personām, kas minētas 2.punktā, piešķirt naudu SIA “Viesītes 

komunālā pārvalde” tiesvedības procesam pret šiem īrniekiem. 1.punktā minētajiem īrniekiem pagarināt 

līgumus. 

 

Domes deputāti atbalsta priekšlikumu par īres līgumu nepagarināšanu, brīdinājumu sūtīšanu un tiesvedības 

procesa uzsākšanu par izlikšanu no dzīvokļiem 2.punktā minētajiem īrniekiem 

 

A.Žuks- ierosina balsot par lēmuma projektu. 
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                                                Pamats: Komunālo jautājumu komisijas 14.10.2020. sēdes ierosinājums 

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

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

pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" (prot.Nr.2;5). Komunālo jautājumu komisijas 

14.10.2020. sēdes ierosinājumu, atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

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

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut pagarināt īres līgumus līdz 31.01.2021. šādiem īrniekiem, kopā  58 īrnieki. 

2. Nepagarināt īres līgumus, sūtīt brīdinājumus par īres līgumu nepagarināšanu un uzsākt 

tiesvedības procesu par izlikšanu no īres dzīvokļiem šādiem īrniekiem , kopā 7 īrnieki. 

3. SIA „ Viesītes komunālā pārvalde” veikt nepieciešamās izmaiņas īrnieku īres līgumos, sūtīt 

brīdinājumus un uzsākt tiesvedības procesus. 

Zināšanai: Komunālo jautājumu komisijai 

Izpildei: SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 

 

20.# 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

I.Erte 

I.Erte- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- ierosina balsot par lēmuma projektu. 

 

Viesītes novada pašvaldībā saņemts iesniegums no privātpersonas, kurā tiek lūgts anulēt ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu viņam piederošajā dzīvokļa īpašumā -------------deklarētajai personai I.L.-------------  

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. ------------- ir nosūtīts brīdinājums ar 

lūgumu iesniegt dokumentus, kas pierādītu viņa likumīgu deklarēšanos dzīvoklī. Dokumenti nav iesniegti.  

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.un 2.daļu, 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 Ministru kabineta 

2003.gada 11.februāra noteikumi Nr.72 ''Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu'' 

2.punktu, atklāti balsojot, par – 8 balsis ( Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par ----------------- deklarēto dzīvesvietu ----------------. 

2. Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā. 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.p.2.d. 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 
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21.# 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks - ierosina apstiprināt. 

Deputāti neiebilst. 

 

Saņemts A.R.----------------- 2020.gada 23.septembra iesniegums par 2011.gada 3.janvāra nomas līguma 

Nr.12-1/47, par zemes nomas gabala ‘’Jaunsauka’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra apzīmējumu 

568800600368003, nomas termiņa pagarināšanu. Esošais nomas termiņš ar līgumu noteikts līdz 2022.gada 

31.decembrim. Lūgts pagarināt nomas termiņu uz 30 gadiem. 

Izvērtējot iesniegumu, ņemot vērā 2021.gadā paredzēto teritoriālo reformu un jauna novada izveidošanu, 

kuram var būt cits skatījums uz īpašumu apsaimniekošanu, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 

14.panta pirmās daļas 2.punktu,  domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 2020.gada 14.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, par – 8 balsis ( Alfons Žuks, 

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

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

           Nepagarināt nomas termiņu -------------------2011.gada 3.janvāra noslēgtā zemes nomas līgumā 

nr.12-1/47, par zemes nomas gabala ‘’Jaunsauka’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra apzīmējumu 

568800600368003,  nomu. 

 

Zināšanai: personai, grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

22.# 

Par Grozījumu Viesītes novada domes 2020.gada 17.septembra lēmumā Nr. 52  ‘’Par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ‘’Priedkalnu Beitāni’’, Saukas pag., Viesītes nov.’’ 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks - ierosina apstiprināt. 

Deputāti neiebilst. 

 

Saņemts VZD Adrešu reģistra daļas vadītājas Natālijas Avotiņas iesniegums par to, ka apstiprinot 

nekustamā īpašuma ‘’Priedkalnu Beitāni’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56880060015, 

1.projektētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56880060197, 1,5 ha platībā, saglabāts esošais 

nosaukums/ adrese ‘’Priedkalnu Beitāni’’, Saukas pag., Viesītes nov. 

Speciālists norāda, ka būvēm uz zemes vienības jau ir piešķirta adrese ’’Priedkalni’’ un tādējādi nevar 

saglabāt adresi ‘’Priedkalnu Beitāni’’. 

Līdz ar to jāgroza Viesītes novada domes 17.09.2020. lēmuma Nr.52, (prot.Nr.12) 2.1. punkts, izsakot to 

atbilstošā redakcijā- piešķirot adresi ‘’Priedkalni’’, Saukas pag., Viesītes nov., LV 5224. 

Pamatojoties uz 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.698 ‘’Adresācijas noteikumi’’ 

9.punktu, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 

14.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, 

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

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

Grozīt Viesītes novada domes 17.09.2020. lēmuma Nr.52 (prot.Nr.12) ‘’Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ‘’Priedkalnu Beitāni’’, Saukas pag., Viesītes nov.’’, 2.1. punktu 

un izteikt to šādā redakcijā: 

 



33 
 

‘’1.Projektējamai zemes vienībai (kadastra apzīmējums 56880060197, 1,5 ha platībā)- saglabāt esošo 

nosaukumu ‘’Priedkalnu Beitāni’’, Saukas pag., Viesītes nov., un piešķirt adresi ‘’Priedkalni’’, Saukas pag., 

Viesītes nov., LV 5224’’. 

Lēmums iesniedzams VZD Adrešu reģistram.  

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei  

 
LĒMUMS Nr.23 

Par  nosaukuma maiņu Viesītes novada pašvaldībai piekritīgajam zemes īpašumam  

un   īpašuma tiesību nostiprināšanu uz to zemesgrāmatā 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks - ierosina apstiprināt. 

Deputāti neiebilst. 

 

Izskatīts pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistes Svetlanas Puzānes  iesniegums par zemes īpašuma ar 

kadastra numuru 56800020083, ar nosaukumu ‘’Vītoliņi’’, Rites pag., Viesītes nov., sastāvoša no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 56800020083 ar platību 4.80 ha, reģistrāciju zemesgrāmatā un īpašuma 

tiesību nostiprināšanu Viesītes novada pašvaldībai.  

Konstatēts, ka: ir sagatavots zemes robežu plāns no Rites pagasta pārvaldes laikiem, zeme ir piekritīga 

pašvaldībai, nekādi papildus ieguldījumi nav nepieciešami. Ņemot vērā to, ka šāds nosaukums jau ir Rites 

pagastā, jāmaina zemes īpašuma nosaukums. Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 12.pantu, domes 

Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 14.oktobra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.8), atklāti balsojot, par – 8 balsis ( Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 

1.Zemes īpašumam  ar kadastra numuru 56800020083, ar platību 4,80 ha: 

1.1. mainīt nosaukumu no ‘’Vītoliņi’’, Rites pag., Viesītes nov., uz  “Mazvītoliņi”,  Rites pag., Viesītes 

nov.; 

1.2. zemes lietošanas mērķis- 0101, zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir lauksaimniecība. 

 

2. Īpašumu ierakstīt zemesgrāmatā un nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai uz to īpašuma tiesības. 

 

 Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.  

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei  

24.# 

Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu 

J.Līcis 
J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks - ierosina apstiprināt. 

Deputāti neiebilst. 

 
Ar  I.O. ----------------- noslēgts īres līgums par dzīvokli  Nr. 6 (seši), kas atrodas Viesītes novada, Viesītē, 

Pavasara ielā 4A.  

2020.gada 22.septembrī viņš ir iesniedzis iesniegumu, ka vēlas, lai tiktu uzsākts atsavināšanas process 

dzīvoklim. 

Dzīvokļa īpašuma likuma 9.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka dzīvokļa īpašnieks drīkst pārdot 

dzīvokļa īpašumus. Pašvaldībai nav nepieciešamības pēc dzīvokļa īpašuma. 
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Likuma ‘’Publiskas personas mantas atsavināšanas likums’’45.pants atļauj dzīvokļus pirkt, izmantojot 

pirmpirkuma tiesības dzīvokļu īrniekiem vai viņu ģimenes locekļiem. 

Likuma ‘’Publiskas personas  mantas atsavināšanas likums’’ 45.pants nosaka, ka starp dzīvoklī 

dzīvojošajiem pilngadīgajiem ģimenes locekļiem jābūt notariāli apliecinātai vienošanās par dzīvokļa 

pirkšanu uz kāda ģimenes locekļa vārda.  Nav sniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu. Nav citu 

pilngadīgu personu, kuras dzīvo dzīvoklī. Samaksa veicama euro. 

Jāuzsāk atsavināšanas process un jāveic dzīvokļa novērtējums, dzīvoklis jāieraksta zemesgrāmatā, lai  

varētu piedāvāt to pirkt  pirmpirkuma kārtībā.  

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešo daļu 

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

9.panta pirmās daļas 2.punktu, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 

2020.gada 14.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, par – 8 balsis ( Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, 

atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.Uzsākt dzīvokļa Viesītes novads, Viesīte, Pavasara iela 4A-6  atsavināšanas procesu. 

2.Nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu zemesgrāmatā. 

3.Veikt dzīvokļa īpašuma novērtēšanu atsavināšanai. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei  

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

 

25.# 

Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks - ierosina apstiprināt. 

Deputāti neiebilst. 

 

Ar  R.L.-------------------- noslēgts īres līgums par dzīvokli  Nr. 9 (deviņi), kas atrodas Viesītes novada, 

Viesītē, Smilšu ielā 31. 2020.gada 1.oktobrī viņa ir iesniegusi iesniegumu, ka vēlas, lai tiktu uzsākts 

atsavināšanas process dzīvoklim. 

Dzīvokļa īpašuma likuma 9.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka dzīvokļa īpašnieks drīkst pārdot 

dzīvokļa īpašumus.  Pašvaldībai nav nepieciešamības pēc dzīvokļa īpašuma. 

Likuma ‘’Publiskas personas mantas atsavināšanas likums’’45.pants atļauj dzīvokļus pirkt, izmantojot 

pirmpirkuma tiesības dzīvokļu īrniekiem vai viņu ģimenes locekļiem. 

Likuma ‘’Publiskas personas  mantas atsavināšanas likums’’ 45.pants nosaka, ka starp dzīvoklī 

dzīvojošajiem pilngadīgajiem ģimenes locekļiem jābūt notariāli apliecinātai vienošanās par dzīvokļa 

pirkšanu uz kāda ģimenes locekļa vārda.  Nav sniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu. Nav citu 

pilngadīgu personu, kuras dzīvo dzīvoklī. Samaksa veicama euro. 

Jāuzsāk atsavināšanas process un jāveic dzīvokļa novērtējums, dzīvoklis jāieraksta zemesgrāmatā, lai  

varētu piedāvāt to pirkt  pirmpirkuma kārtībā.  

 Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešo daļu 

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

9.panta pirmās daļas 2.punktu, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 

2020.gada 14.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, par – 8 balsis ( Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, 

atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 
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1.Uzsākt dzīvokļa Viesītes novads, Viesīte, Smilšu iela 31-9  atsavināšanas procesu. 

2.Nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu zemesgrāmatā. 

3.Veikt dzīvokļa īpašuma novērtēšanu atsavināšanai. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei  

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

 

26.# 

Par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā Viesītes novada pašvaldībai  uz zemes īpašumu 

J.Līcis 

 

Izskatīts nekustamo īpašumu speciālistes Svetlanas Puzānes iesniegums par Viesītes novada pašvaldībai 

piekrītošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Saukas pagasta, ‘’Ozollejas’’ ar kadastra numuru 

56880060045, sastāvoša no zemes vienības ar kadastra apzīmēju 56880060045,  ar platību 0.6203 ha, 

ierakstīšanu zemesgrāmatā un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā Viesītes novada pašvaldībai. 

Uz zemes vienības atrodas fiziskai personai piederošas būves. Ja persona vēlēsies atsavināt zemi zem 

būvēm, personai būs pirmpirkuma tiesības uz to.  

Konstatēts, ka zeme ir bijusi piešķirta fiziskai personai ar tiesībām to izpirkt. Persona ir mirusi, taču ir 

mantinieki, kuri kārto būvju mantošanas dokumentus un apsaimnieko īpašumu. 

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likumu, likuma ‘’Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatā’’ 3.panta piektās daļas 1.punktu, LR Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumiem Nr.263  

„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, domes Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 14.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.8), 

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

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

 

1. Nostiprināt zemesgrāmatā Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu  

Viesītes novada, Saukas pagasta, ‘’Ozollejas’’, ar kadastra numuru 56880060045, sastāvoša no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 56880060045, ar platību  0,6203 ha. 

2. Noteikt lietošanas mērķi: 0101 zeme uz kuras  galvenā saimnieciskā darbība  ir lauksaimniecība. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

 

27.# 

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

J.Līcis, P.Līcis, I.Erte 
 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks - ierosina apstiprināt. 

P.Līcis- kāpēc tiek piešķirta zeme bez atlīdzības, tas nebūtu pareizi. 

I.Erte- likumdošana to nosaka, dzīvokļiem, kuri privatizēti pienākas arī noteikta domājamā daļa no zemes  

Deputāti neiebilst. 

 

2020.gada 29.septembrī ir saņemts V.L.------------iesniegums, kurā viņa lūdz nodot īpašumā bez atlīdzības 

atbilstošas domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040163, viņai piederošā 

dzīvokļa Nr.17, kas atrodas  ''Druviņas 6’’, Cīruļi, Rites pag.,  Viesītes nov., uzturēšanai.   

Šīs domājamās daļas ir 624/10797 no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040163 ar platību 0,644 

ha. 

Izskatot iesniegumu un pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

75.panta 4.punktu, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 
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14.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, par – 7 balsis ( Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, 

Vita Elksne, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis), pret-nav, atturas-1 (Pēteris Līcis), Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 

1.Nodot bez atlīdzības 624/10797 domājamās daļas no zemes vienības 0,6440 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 56800040163, ------------------dzīvokļa Nr.17, kas atrodas ''Druviņas 6’’, Cīruļi,  Rites pag., 

Viesītes nov.,  uzturēšanai. 

2.Slēgt līgumu  par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei  

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

 
28.# 

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks - ierosina apstiprināt. 

Deputāti neiebilst. 

 

2020.gada 6.oktobrī ir saņemts E.M.------------- pilnvarotās personas S.B.---------------- kurā lūdz nodot 

īpašumā bez atlīdzības atbilstošas domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56580060156, 

---------------piederošā dzīvokļa Nr.3, kas atrodas  ''Beteļi’’, Elkšņu pag.,  Viesītes nov., uzturēšanai.   

Šīs domājamās daļas ir 461/3504 no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56580060156 ar platību 0,9489 

ha. 

Izskatot iesniegumu un pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

75.panta 4.punktu, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 

14.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, par – 7 balsis ( Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, 

Vita Elksne, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis), pret-nav, atturas-1 (Pēteris Līcis), Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 

1.Nodot bez atlīdzības 461/3504 domājamās daļas  no zemes vienības 0.9489 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 56580060156, -----------------dzīvokļa Nr.3, kas atrodas ''Beteļi’’, Elkšņu pag.,  Viesītes 

nov.,  uzturēšanai. 

2.Slēgt līgumu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 
 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei  

29.# 

Par atļauju zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56350060231  novietot bišu saimes 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ir atteikts. Persona, ja vēlas, lai raksta iesniegumu par 

zemes gabala nomu , tad varēs risināt nomas jautājumu. 

A.Žuks - ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Deputāti neiebilst. 

 

2020.gada 16.septembrī ir saņemts M.M.iesniegums par bišu saimju novietošanu Viesītes novada 

pašvaldībai piederošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56350060231, laika posmā no 2021.gada 

1.janvāra līdz 2025.gada 1.janvārim. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas  likuma 3.panta pirmās daļas 

2.punkts nosaka, ka manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami 

augstāku cenu. Likuma 5.panta pirmā daļa  nosaka,  publiskas personas mantu aizliegts nodot privātpersonai 

vai kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā.  
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Atļauja novietot bišu stropus nebūtu likumīga, jo tādējādi tiktu apgrūtināts pašvaldības īpašums jeb faktiski 

atdots fiziskai personai bezatlīdzības lietošanā.  

Pamatojoties uz  Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas  likuma 3.panta 

pirmās daļas 2.punktu un 5.panta pirmo daļu, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 14.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, par – 8 balsis 

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

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

 

               Neatļaut  -------------------novietot bišu stropus uz Viesītes novada pašvaldībai piekrītošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 56350060231. 

Zināšanai : personai  

30.# 

Par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040284 atsavināšanu 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks - ierosina apstiprināt. 

Deputāti neiebilst. 

 

Saņemts M.Z.------------ iesniegums par zemes vienības Viesītes novada Rites pagastā ar kadastra apzīmējumu  

56800040284,  ar platību 0,5 līdz 1,0 ha  ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu vai 

maiņu pret viņam piederošo īpašumu -------------------. 

Konstatēts, ka: 

1) uz zemes vienības atrodas Rites pagasta Cīruļu ciema iedzīvotājiem ierīkoti mazdārziņi, ir 

pievienotas vienošanās ar mazdārziņu īpašniekiem, ka viņiem nav iebildumu pret zemes gabala atsavināšanu; 

2) īpašums robežojas ar M.Z. piederošo īpašumu un viena no īpašumā esošajām ēkām daļēji 

atrodas uz pašvaldības zemes.  

3) zemes vienības platība ir 1, 7 ha; 

4) M.Z. nav persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības uz īpašumu, jo uz viņa zemes esošās ēkas 

nav reģistrētas Valsts kadastra reģistrā un nav iesniegti pierādījumi, ka ēkas pieder M.Z.. Būtu jārīko publiskā 

izsole, ja nolemtu zemes vienību pārdot, taču uz tās ir iedzīvotāju mazdārziņi un iesniegtajām vienošanās nav 

lielas nozīmes. Persona, kura nopirks īpašumu var pārtraukt nomas līgumus, jo nevar prognozēt izsoles 

uzvarētāju. Šī persona var nebūt------------. 

 

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

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 14.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.8), 

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

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

 
           Neatsavināt un nemainīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56800040284, Rites pagastā, 

Viesītes novadā. 

 

Zināšanai : personai  

31.# 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma  

Viesītes novada, Viesītes pagasta, ‘’Kadiķi’’ 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks - ierosina apstiprināt. 

Deputāti neiebilst. 

Saņemts SIA ‘’Dizozols’’, reģ. Nr.44103079618, juridiska adrese: Beātes iela 5, Valmiera, LV- 4201, iesniegums 

par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350090038, ar platību 3,5 ha,  atdalīšanu  no tai piederošā nekustamā 
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īpašuma ‘’Kadiķi’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56350090039, kā arī tiek lūgts atdalītajai 

zemes vienībai piešķirt nosaukumu ‘’Kadiķu Lauki’’, Viesītes pag., Viesītes nov. 

Konstatēts, ka zemes ierīcība šeit nav nepieciešama un iecere nav pretrunā ar Viesītes novada teritorijas  

plānojumu. 

Izskatot  iesniegumu  un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Viesītes novada pašvaldības 

20.06.2019. saistošajiem  noteikumiem Nr. 2019/3 (prot. Nr. 7;18#) „Viesītes novada teritorijas plānojuma 

grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi’’, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 14.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, par – 8 balsis ( 

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

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

1.Atļaut  SIA ‘’Dizozols’’, reģ. Nr. 44103079618, juridiska adrese: Beātes iela 5, Valmiera, LV- 4201, 

atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56350090038,  ar platību 3,5 ha,  no tai piederošā nekustamā 

īpašuma ‘’Kadiķi’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56350090039. 

2. Atdalītajai  zemes vienībai piešķirt nosaukumu ‘’Kadiķu Lauki’’, Viesītes pag., Viesītes nov. 

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

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei, pašvaldības juristei 

Zināšanai: personai 

32.# 

Par nekustamā īpašuma ‘’Gravāni’’, Elkšņu pag., Viesītes nov. sadalīšanu. 

J.Līcis  

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks - ierosina apstiprināt. 

Deputāti neiebilst. 

2020.gada 6.oktobrī saņemts J.L.--------- un A.L. viņiem kopīpašumā  piederošā nekustamā īpašuma  ‘’Gravāni’’, 

Elkšņu pag., Viesītes nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56580010112 sadalīšanu 2(divās) zemes 

vienībās, saskaņā ar grafisko pielikumu.  

Konstatēts, ka no zemes vienības tiek atdalīti apmēram 14,9 ha lauksaimniecības zemes. Nepieciešams zemes 

ierīcības projekts.  Personu  iecere  nav pretrunā ar Viesītes novada teritorijas  plānojumu un Ministru kabineta 

noteikumiem.  

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu  un Viesītes novada pašvaldības 20.06.2019. 

saistošajiem  noteikumiem Nr. 2019/3 (prot. Nr. 7;18#) „Viesītes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa  un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi’’, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 14.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, par – 8 balsis ( 

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

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

1.Atļaut -------------kopīpašumā  piederošā nekustamā īpašuma  ‘’Gravāni’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar 

kadastra numuru 56580010112,  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56580010112 sadalīt 2(divās) zemes 

vienībās, atdalot lauksaimniecības zemi apmēram 14,9 ha platībā,  saskaņā ar grafisko pielikumu, izstrādājot zemes 

ierīcības projektu.  

2.Apstiprināt darba uzdevumu un nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 56580010112 sadalīšanai   ( Darba uzdevums un nosacījumu pievienoti pielikumā Nr.1) 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei  

Zināšanai: personai 
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33.# 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  

‘’Ūbeles’’, Viesītes pag., Viesītes nov. 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks - ierosina apstiprināt. 

Deputāti neiebilst. 

Izskatīts  SIA ‘’GEO Mērniecība’’, reģ. Nr. 45403028111, jurid. adrese: ‘’Meža Rasas’’, Spuņģēni, Krustpils pag., 

Krustpils nov., LV 5202, iesniegums par izstrādāto zemes ierīcības projektu L. L.-----------piederošā nekustamā 

īpašuma ‘’Ūbeļi’’, Viesītes pag.,  Viesītes nov., 

Pamatojoties uz SIA ‘’GEO Mērniecība ‘’, reģ. Nr. 45403028111, jurid. adrese: ‘’Meža Rasas’’, Spuņģēni, 

Krustpils pag., Krustpils nov., LV 5202, iesniegumu un Zemes ierīcības likumu, Viesītes novada pašvaldības 

20.06.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/3( prot. Nr. 7;18#) „Viesītes novada teritorijas plānojuma grafiskā 

daļa  un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi’’, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 14.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, par – 8 balsis ( 

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

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

1.Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu ------------------nekustamā  īpašuma ‘’Ūbeles’’, Viesītes 

pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56350090033 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  56350090033: 

1.1.Zemes vienībai N.1  1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56350090176, saglabāt  nosaukumu un adresi 

‘’Ūbeles’’, Viesītes  pag., Viesītes nov.; 

        Zemes lietošanas mērķis: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

1.2. Zemes vienībai N.2 9,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56350090177, piešķirt  nosaukumu 

‘’Ūbeļaines’’, Viesītes  pag., Viesītes nov. 

        Zemes lietošanas mērķis: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

2. Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.  

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei  

34.# 

Par Grozījumu Viesītes novada domes 2020.gada 28.maija lēmumā Nr.28 ‘’Par adreses maiņu un 

nosaukuma piešķiršanu Viesītes novada pašvaldībai piekritīgajiem zemes īpašumiem, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu uz tiem zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu’’  

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks - ierosina apstiprināt. 

Deputāti neiebilst. 

Pie lēmuma iesniegšanas VZD tika konstatēta neprecizitāte lēmuma 1.punktā.Zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 56150010729 adrese ir jāpiešķir, nevis jāmaina, jo tiek izveidota jauna zemes vienība, sadalot zemes 

vienību ar adresi Kārļa iela 5/7, Viesīte, Viesītes nov., LV 5237. 

Līdz ar to jāgroza Viesītes novada domes 28.05.2020. lēmuma Nr.28, prot.Nr.7 1.punkts, izsakot to atbilstošā 

redakcijā, piešķirot adresi Kārļa iela 3, Viesīte, Viesītes nov., LV 5237. 

Pamatojoties uz 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.698  ‘’Adresācijas noteikumi’’ 9.punktu, 

domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 14.oktobra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.8), atklāti balsojot, par – 8 balsis ( Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, 

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

1. Grozīt Viesītes novada domes 28.05.2020. lēmuma Nr.28 (prot.Nr.7) ‘’Par adreses maiņu un nosaukuma 

piešķiršanu Viesītes novada pašvaldībai piekritīgajiem zemes īpašumiem, īpašuma tiesību nostiprināšanu uz tiem 

zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu’’ 1. punktu un izteikt to šādā redakcijā: 
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‘’1.Zemes vienībai Viesītes novada Viesītē, ar kadastra apzīmējumu 56150010729 piešķirt adresi: Kārļa 

iela 3, Viesīte, Viesītes nov., LV 5237.’’ 

2. Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.  

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei  

 

35.# 

Par nomas līguma un pilnvarojuma izbeigšanu ar biedrību ‘’Vārava’’ 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks - ierosina apstiprināt. 

Deputāti neiebilst. 

2020.gada 1.oktobrī Viesītes novada pašvaldībā saņemts Biedrības ‘’Vārava’’, reģ. nr.50008153241, likvidatora -

----------------iesniegums par līgumattiecību pārtraukšanu ar Viesītes novada pašvaldību par Viesītes ezera nomu 

un  par pilnvarojuma līguma pārtraukšanu. 

Biedrībai ir uzsākts likvidācijas process un nekādu saimniecisko darbību, tai skaitā, licenču pārdošanu vairs 

nedrīkst veikt. Pilnvarojuma līgums noslēgts 2010.gada 1.septembrī līdz 2022.gada 31.augustam. Nomas līgums 

noslēgts 2010.gada 1.septembrī. Šie līgumi jāizbeidz. 

Ir spēkā arī 2017.gada 20.jūlija Viesītes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.7/2017 ‘’Nolikums par 

licencēto makšķerēšanu Viesītes ezerā’’. 

Sakarā ar biedrības likvidāciju atceļami arī saistošie noteikumi, jo tie neatbilst normatīvajiem aktiem. Saistošajos 

noteikumos viesītes ezera apsaimniekotājs un licencētās makšķerēšanas organizētājs noteikta biedrība ‘’Vārava’’.  

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Biedrību un nodibinājumu likuma 

62.pantu, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 14.oktobra sēdes 

lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 

            Izbeigt nomas un pilnvarojuma attiecības ar Likvidējamo biedrību ‘’Vārava’’, reģ. Nr.50008153241, 

par Viesītes ezera nomu un apsaimniekošanas pilnvarojumu ar 2020.gada 29.septembri. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei   

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, biedrībai 

36.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piekrītošo 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56580030162 

J.Līcis 

Izskatīts  Ā.Ā.------------------- iesniegums par rīcību ar zemes vienību Viesītes novada, Elkšņu pagastā,  

Iesniegumā tiek ziņots, ka iesniedzējs ir ----------------īpašnieks. Viņa īpašumā regulāri iekļūst svešas personas, tai 

skaitā ar autotransportu izbojā īpašumu, piemēslo to, izcērt kokus. Tas tiek darīts caur pašvaldībai piederošo zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 56580030162. Šī zemes vienība ir ceļš, pa kuru piekļūst pie iesniedzēja īpašuma 

un tas neveic nekādu publisku funkciju. 

Konstatēts, ka: 

1) ceļš ir ceļu reģistrā un pa to var piekļūt ezera tauvas joslai; 

2) ceļš ir nepieciešams pašvaldībai, tas nav atsavināms vai iznomājams. Jābūt piekļuvei ezera tauvas joslai 

iedzīvotājiem, jo ezers ir publisks. Zemes īpašnieks var uzlikt žogu gar ceļa malu, lai norobežotu savu 

īpašumu.   
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Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, domes Attīstības, lauksaimniecības 

un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 14.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, par – 8 

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

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

              Neatsavināt un neiznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56580030162, Elkšņu pagastā, 

Viesītes novadā. 

Zināšanai: personai 

37.# 

Par  Viesītes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanas  procesa uzsākšanu 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks - ierosina apstiprināt. 

Deputāti neiebilst. 

 

Izskatīts pašvaldības izpilddirektores Sanitas Lūses  iesniegums par nekustamo īpašumu atsavināšanu: 

‘’Gričānu karjers’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56350150072; ‘’Vārnava’’, Viesītes pag., Viesītes 

nov., ar kadastra Nr.56350060112; ‘’Meža Dūņupe’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr.56880040292; 

‘’Elkšņu karjers’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56580030131; ‘’Klauces karjers’’, Elkšņu pag., 

Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56580010122; ‘’Čiekurnieki’’, Viesīte pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 

56350070037. 

Šie zemes īpašumi nav nepieciešami pašvaldības funkciju pildīšanai un tos nevar izmantot funkciju veikšanai. Šie 

īpašumi netiek apsaimniekoti un par tiem arī netiek maksāts nekustamā īpašuma nodoklis, kas ir zaudējums 

pašvaldības budžetam.  

Īpašumi ir reģistrēti zemesgrāmata, līdz ar to, tos var novērtēt un piedāvāt atsavināšanai.  

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

atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, domes Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 14.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.8), atklāti 

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

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

 

1. Novērtēt Viesītes novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus :  
1.1. ‘’Gričānu karjers’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56350150072,  

1.2. ‘’Vārnava’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr.56350060112, 

1.3. ‘’Meža Dūņupe’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr.56880040292, 

1.4. ‘’Elkšņu karjers’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56580030131, 

1.5. ‘’Klauces karjers’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56580010122. 

1.6. ‘’Čiekurnieki’’, Viesīte pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56350070037. 

 

2. Uzsākt 1.punktā minēto nekustamo īpašumu atsavināšanas procesu. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei, nekustamo īpašumu speciālistei    

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

38.# 

Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā  

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks - ierosina apstiprināt. 

Deputāti neiebilst. 

 

           Ar A.M.---------------  ir noslēgts īres līgums par dzīvokli Nr.2(divi), kas atrodas Viesītes novada, 

Viesītē, Smilšu ielā 35. ---------------ir iesniegusi iesniegumu, ka vēlas nopirkt viņas īrēto dzīvokli. 
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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 1914.00., līdz ar to pārdošanas vērtība nosakāma EUR 2500.00 (divi tūkstoši pieci simti  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, domes Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 14.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.8), 

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

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

1.Atsavināt, pārdodot par naudu, -----------------dzīvokli Nr.2 (divi)  un ar to saistītās  471/10426 

(četri simti septiņdesmit vienu desmit tūkstoši četri simti divdesmit sestās)  domājamās daļas no būves 

(turpmāk –dzīvokļa īpašums), kas atrodas Viesītes novada, Viesītē, Smilšu ielā 35 (trīsdesmit pieci), ar 

dzīvokļa īpašuma kadastra numuru 56159000046, izmantojot pirmpirkuma tiesības kā dzīvokļa īrniekam. 

2. ----------------veikt samaksu par dzīvokļa īpašumu EUR 2500.00 (divi tūkstoši pieci simti 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 

39.# 

Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks - ierosina apstiprināt. 

Deputāti neiebilst. 

 

       Ar  H.Z.----------------ir noslēgts īres līgums par dzīvokli  Nr.12 (divpadsmit), kas atrodas Viesītes novada, 

Saukas pagasta, Sauka, ‘’Māja Nr.2’’. 2020.gada 9.oktobrī viņš ir iesniedzis iesniegumu, ka vēlas, lai tiktu uzsākts 

atsavināšanas process dzīvoklim. 

       Dzīvokļa īpašuma likuma 9.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka dzīvokļa īpašnieks drīkst pārdot dzīvokļa 

īpašumus. Pašvaldībai nav nepieciešamības pēc dzīvokļa īpašuma. 

       Likuma ‘’Publiskas personas mantas atsavināšanas likums’’45.pants atļauj dzīvokļus pirkt, izmantojot 

pirmpirkuma tiesības dzīvokļu īrniekiem vai viņu ģimenes locekļiem. 

      Likuma ‘’Publiskas personas  mantas atsavināšanas likums’’ 45.pants nosaka, ka starp dzīvoklī dzīvojošajiem 

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

locekļa vārda.  Nav sniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu. Nav citu pilngadīgu personu, kuras dzīvo 

dzīvoklī. Samaksa veicama euro. 

      Jāuzsāk atsavināšanas process un jāveic dzīvokļa novērtējums, dzīvoklis jāieraksta zemesgrāmatā, lai  varētu 

piedāvāt to pirkt  pirmpirkuma kārtībā. 
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 Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešo daļu un 

ceturto daļu, likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 9.panta pirmās 

daļas 2.punktu, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 14.oktobra 

sēdes lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, par – 8 balsis ( Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada 

dome NOLEMJ: 

1.Uzsākt dzīvokļa Viesītes novads, Saukas pagasts, Sauka, ‘’Māja Nr.2’’-12,  atsavināšanas procesu. 

2.Nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu zemesgrāmatā. 

3.Veikt dzīvokļa īpašuma novērtēšanu atsavināšanai. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei, nekustamo īpašumu speciālistei    

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

40.# 

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma Viesītes novada, Saukas pagasta, 

‘’Gaiļezeri’’ 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks - ierosina apstiprināt. 

Deputāti neiebilst. 

Saņemts D.M.-----------------iesniegums  par zemes vienības ---------------atdalīšanu no viņai piederošā nekustamā 

īpašuma Viesītes novada, Saukas pagasta, ----------------, kā arī lūgts piešķirt tiem jaunus nosaukumus. 

Konstatēts, ka zemes ierīcība šeit nav nepieciešama, iecere nav pretrunā ar Viesītes novada teritorijas  plānojumu. 

Izskatot  iesniegumu  un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Viesītes novada pašvaldības 

20.06.2019. saistošajiem  noteikumiem Nr. 2019/3 (prot. Nr. 7;18#) „Viesītes novada teritorijas plānojuma 

grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi’’, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 14.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, par – 7 balsis ( 

Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, 

atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.Atļaut  -------------------atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56880030108, ar platību 2,7 ha un zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 56880010018 ar platību 10,5 ha atdalīšanu no viņai piederošā nekustamā 

īpašuma---------------------. 

2. Atdalītajai  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56880030108 ar platību 2,7 ha: 

2.1.  piešķirt nosaukumu  ‘’Pakalnes’’, Saukas pag., Viesītes nov. 

2.2.  noteikt lietošanas mērķi: 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir lauksaimniecība. 

3. Atdalītajai  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56880010018 ar platību 10,5 ha: 

3.1.  piešķirt nosaukumu  ‘’Masti’’, Saukas pag., Viesītes nov. 

3.2.  noteikt lietošanas mērķi: 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir lauksaimniecība. 

4.Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.  

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei 

Zināšanai: personai, grāmatvedības un finanšu nodaļai 
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41.# 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Viesītes novada, Elkšņu pagasta, ‘’Ezergravāni’’ 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks - ierosina apstiprināt. 

Deputāti neiebilst. 

Saņemts D.L.------------------  iesniegums  par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu -------------atdalīšanu no 

viņai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Elkšņu pagasta, -------------, kā arī lūgts piešķirt tam jaunu 

nosaukumu ‘’Augšas Gravāni’’. 

Konstatēts, ka zemes ierīcība šeit nav nepieciešama, iecere nav pretrunā ar Viesītes novada teritorijas  plānojumu. 

Izskatot  iesniegumu  un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Viesītes novada pašvaldības 

20.06.2019. saistošajiem  noteikumiem Nr. 2019/3 (prot. Nr. 7;18#) „Viesītes novada teritorijas plānojuma 

grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi’’, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 14.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, par – 8 balsis ( 

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

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

1. Atļaut  --------------atdalīt zemes vienību ar kadastra  no nekustamā īpašuma Viesītes novada, Elkšņu 

pagasta, : 

1.1. Atdalītajai  zemes vienībai  piešķirt nosaukumu: ‘’Augšas Gravāni’’, Elkšņu pag., Viesītes nov. 

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

 

2.Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.  

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei  

42.# 

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

J.Līcis 

 
2020.gada 12.oktobrī ir saņemts L.G. ----------iesniegums, kurā viņš lūdz nodot īpašumā bez atlīdzības atbilstošas 

domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040156, viņam piederošā dzīvokļa Nr.1, kas 

atrodas  ''Cīruļi 4’’, Cīruļi, Rites pag.,  Viesītes nov., uzturēšanai.   

Šīs domājamās daļas ir 628/5862 no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040156 ar platību 0,3130 ha. 

Izskatot iesniegumu un pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta 

4.punktu, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 14.oktobra sēdes 

lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, par – 7 balsis ( Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis), pret-nav, atturas-1 (Pēteris Līcs), Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1.Nodot bez atlīdzības 628/5862 domājamās daļas no zemes vienības 0,3130 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 56800040156,  ---------dzīvokļa Nr.1, kas atrodas ''Cīruļi 4’’, Cīruļi,  Rites pag., Viesītes nov.,  

uzturēšanai. 

2. Slēgt līgumu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 
 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei 

Zināšanai: personai, grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 
43.# 

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

J.Līcis 

 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 
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A.Žuks - ierosina apstiprināt. 

Deputāti neiebilst. 

2020.gada 12.oktobrī ir saņemts A. K.---------- iesniegums, kurā lūdz nodot īpašumā bez atlīdzības atbilstošas 

domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040156, viņam piederošā dzīvokļa Nr.10, kas 

atrodas  ''Cīruļi 4’’, Cīruļi, Rites pag.,  Viesītes nov., uzturēšanai.   

Šīs domājamās daļas ir 471/5682 no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040156  ar platību 0,3130 ha. 

Izskatot iesniegumu un pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta 

4.p., domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 14.oktobra sēdes 

lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, par – 7 balsis ( Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis), pret-nav, atturas-1 (Pēteris Līcis), Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.Nodot bez atlīdzības 471/5862 domājamās daļas no zemes vienības 0,3130 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 56800040156, -----------------dzīvokļa Nr.10, kas atrodas ''Cīruļi 4’’, Cīruļi,  Rites pag., Viesītes nov.,  

uzturēšanai. 

2. Slēgt līgumu ar Aināru Kampi  par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 
Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei 

Zināšanai: personai, grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

44.# 

Par nekustamā īpašuma ‘’Tūjas’’, Viesītes pag., Viesītes nov. sadalīšanu. 

J.Līcis  

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks - ierosina apstiprināt. 

Deputāti neiebilst. 

2020.gada 12.oktobrī saņemts M.V.--------- un O.V.------------- kopīpašumā  piederošā nekustamā īpašuma  ,  

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350100017 sadalīšanu 2(divās) zemes vienībās, saskaņā ar grafisko 

pielikumu.  

Konstatēts, ka nepieciešams zemes ierīcības projekts.  Iecere  nav pretrunā ar Viesītes novada teritorijas  

plānojumu un Ministru kabineta noteikumiem. 

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu  un 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 un apbūves noteikumi’’, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 14.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, par – 8 balsis ( 

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

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

1.Atļaut M.V.-------- un O.V.-----------  kopīpašumā  piederošā nekustamā īpašuma  ‘’Tūjas’’, Viesītes pag., 

Viesītes nov., ar kadastra numuru 56350100017,  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56350100017 sadalīt 

2(divās) zemes vienībās, atdalot zemi apmēram 3.0 ha platībā,  saskaņā ar grafisko pielikumu, izstrādājot zemes 

ierīcības projektu.  

2.Apstiprināt darba uzdevumu un nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 56350100017 sadalīšanai  (Darba uzdevums un nosacījumu pievienoti pielikumā). 

Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.  

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei  

45.# 

Par  īpašuma tiesību nostiprināšanu uz Viesītes novada pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu un 

atsavināšanas procesa uzsākšanu 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks - ierosina apstiprināt. 

Deputāti neiebilst. 
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Saņemts A.K.-------------  iesniegums par zemes vienības Viesītes novada Rites pagastā ‘’Gastalāni’’ar kadastra 

apzīmējumu 56800040053, ar platību 5,6 ha ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu. 

Zemes vienība ir lauksaimniecības zeme un pašvaldības autonomās funkcijās nav noteikta nodarbošanās ar 

lauksaimniecību. Līdz ar to zemes īpašums nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju veikšanai. 

 

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

atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, domes Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 14.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.8), atklāti 

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

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

 

1. Ierakstīt zemesgrāmatā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56800040053, ar nosaukumu 

‘’Gastalāni’’, Rites pag., Viesītes nov.,  un nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai uz to īpašuma tiesības 

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

lauksaimniecība. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 
46.# 

Par  nosaukuma piešķiršanu 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks - ierosina apstiprināt. 

Deputāti neiebilst. 

Konstatēts, ka Viesītes novada pašvaldībai piederošajam īpašumam ar kadastra Nr. 56880070159 nav 

piešķirts nosaukums, bet ir tikai adrese: ‘’Imantas’’, Saukas pag., Viesītes nov., LV- 5224. 

Lai sakārtotu īpašuma tiesības, nepieciešams piešķirt nosaukumu.  

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 12.pants paredz nosaukuma piešķiršanu īpašumam. 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 12.pantu, domes Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 14.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.8), atklāti 

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

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

 

          Viesītes novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 56880070159  

piešķirt nosaukumu ‘’Imantas’’, Saukas pag., Viesītes nov.  

 

Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.  

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei  Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

47.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo nomas objektu platību apstiprināšanu un zemes 

lietošanas mērķa noteikšanu 

A.Žuks, M.Lācis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

M.Lācis- tas neskar Viesītes ezera publisko peldētavu. 

A.Žuks -apliecina, ka neskar,  ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Deputāti neiebilst. 

Izskatot pašvaldības nekustamo īpašumu vecākās speciālistes S.Puzānes 2020.gada 19.oktobra iesniegumu, 

kurā lūdz apstiprināt dabā uzmērītās nomas objektu platības un noteikt lietošanas mērķi pašvaldībai 

piederošajā īpašumā “Pie Akmens”, Viesītes pag., Viesītes nov, īpašuma kadastra numurs, 56350120076, 

pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta  pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 
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13.februāra noteikumiem Nr. 87 ''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs’’, atklāti balsojot, par – 

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

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

1. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldībai piederošo nomas objektu platības pašvaldībai piederošajā 

īpašumā “Pie Akmens”, Viesītes pag., Viesītes nov., kadastra numurs 56350120076, saskaņā ar pielikumu 

Nr.1 

2. Noteikt nomas objektu lietošanas  mērķi: 0501-dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 

rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 

klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (pielikums Nr.2). 

 Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei 

48.# 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma  

Viesītes novada, Saukas pagasta, ‘’Kalna Kormāni’’ 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks - ierosina apstiprināt. 

Deputāti neiebilst. 

 

Saņemts J.M.------------- iesniegums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56880020014, ar platību 9,4 ha,  

atdalīšanu  no viņam piederošā nekustamā īpašuma ‘-------------kā arī tiek lūgts atdalītajai zemes vienībai piešķirt 

nosaukumu ‘’Meža Kormāni’’, Saukas pag., Viesītes nov. 

Konstatēts, ka zemes ierīcība šeit nav nepieciešama, iecere nav pretrunā ar Viesītes novada teritorijas  plānojumu. 

Izskatot  iesniegumu  un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Viesītes novada pašvaldības 

20.06.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.2019/3 (prot. Nr. 7;18#) „Viesītes novada teritorijas plānojuma grafiskā 

daļa un teritorijas izmantošanas un  apbūves noteikumi’’, atklāti balsojot, par – 8 balsis ( Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, 

atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.Atļaut ------------------atdalīt zemes vienību  no --------------, Saukas pag., Viesītes nov., 

2. Atdalītajai  zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Meža Kormāni’’, Saukas pag., Viesītes nov. 

3. Noteikt lietošanas mērķi: 0201- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir mežsaimniecība 

 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai,  

nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei 

49.# 

Par ēdināšanas nodrošināšanu vispārējās pamatizglītības izglītojamajiem un vispārējās vidējās 

izglītības izglītojamajiem 

___________________________________________________________________________ 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu sakarā ar attālināto mācību procesu Viesītes vidusskolas 7.-

12.klašu skolēniem no 26.oktobra līdz 30.oktobrim. Sociālais dienests ierosinājis šiem skolēniem piešķirt  

pārtikas pakas. Vienas pakas cena 7,50 EUR. Plānots, ka komplektēs veikals “Top” pēc Sociālā dienesta 

sniegtā saraksta, kam ir jābūt pārtikas pakā. 

J.Līcis- vajadzētu piedāvāt vispirms ēdinātājam gatavot pakas, jo šobrīd ar attālinātajām mācībām neēdina 

un nav ienākuma. 

Deputāti piekrīt piedāvāt ēdinātājam komplektēt pārtikas pakas, ja atteiks, tad piedāvāt veikalam.  

 

A.Žuks - ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 
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Deputāti neiebilst. 

 

Atbilstoši 2020.gada 13.oktobrī  valdībā pieņemtajiem grozījumiem noteikumos Nr.260 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, no 2020.gada 

26.oktobra līdz 30.oktobrim izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās 

vidējās izglītības programmas apguve 7. -12.klasē notiek attālināti. 

Lai sniegtu atbalstu skolēniem, kas klātienes mācību laikā saņēma brīvpusdienas, ir nepieciešams 

nodrošināt sausās pārtikas pakas. 

Viesītes novadā šobrīd ir apzināti 87 skolēni no 7. - 9.klasei, kuri mācās Viesītes vidusskolā (Viesītē un 

Ritē), un 1 skolēns (12.klase), kurš ir no trūcīgas  ģimenes, un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Viesītes 

novada administratīvā teritorija. 

Aprēķinot finansējumu atbilstoši pašvaldības rīcībā esošajai informācijai, par novadā deklarēto bērnu 

skaitu, kuri apgūst vispārējo pamatizglītību no 7. - 9.klasei, bērnu skaitu, kuri apgūst vispārējo vidējo 

izglītību no 10.-12.klasei, kuri ir no trūcīgām ģimenēm, ir iespējams piešķirt atbalstu šo bērnu ēdināšanai 

EUR 7,50 apmērā vienam bērnam.  

Pamatojoties uz augstāk minēto un 2020.gada 13.oktobra grozījumiem noteikumos Nr.260 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, atklāti balsojot, 

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

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

 

1. No 2020.gada 26.oktobra līdz 30.oktobrim nodrošināt ēdināšanu attālinātā mācību procesa laikā 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas izglītojamajiem no 7. – 

12.klasei, kuri klātienes mācību laikā saņēma brīvpusdienas, kuru deklarētā  dzīvesvieta ir 

Viesītes novada administratīvā teritorija, piegādājot pārtikas pakas. 

2. Noteikt, ka vienam izglītojamajam no 7. – 12, tiek piegādāta pārtikas paka EUR 7,50 apmērā. 

Ja ģimenē ir vairāki izglītojamie, pārtikas vērtības apjoms pieaug atbilstoši izglītojamo skaitam. 

3. Noteikt, ka pārtika tiek piegādātas izglītojamajiem, kuri Viesītes novada administratīvās 

teritorijas izglītības iestādēs apgūst vispārējo pamatizglītības programmu no 7. – 9.klasei, un 

vispārējās vidējās izglītības programmu no 10. -12.klasei, kuru ģimenei Sociālais dienests 

noteicis trūcīgas ģimenes statusu, un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Viesītes novada 

administratīvā teritorija. 

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

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

sagatavotajam sarakstam. 

 

 
Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 2020.gada 19.novembrī. 

Ar pilnu domes sēdes debašu tekstu var iepazīties domes sēdes audioierakstā pašvaldības mājaslapā www.viesite.lv 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                              A.Žuks 

29.10.2020. 

 

 

Protokoliste                                                                                            D.Vītola  

29.10.2020. 
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